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காதல் இல்லையேல் காதல் - 1 

மத்திே கிழக்கு நாட்டில் யேலை செய்யும் மாப்பிள்லை என்றவுடன் என் 
அப்பாவுக்கு கண்கள் அகைமாகிேது. என் அம்மா அசமரிக்கா மாப்பிள்லை 
சகாண்டு ேந்த மாதிரி குதிக்கிறஙீ்க என்று அப்பாேின் காலை ோரினார்.  

சும்மா முட்டாள் மாதிரி யபொயத (அப்பாவுக்கு அம்மா என்ன யபெினாலும் 
முட்டாள்தனமாக தான் இருக்கும்). அசமரிக்காேியைர்ந்து நம்ம மகள் 
ேந்துட்டுப்யபாக 24 மணி யநரம் ஆகும். நாம யபாய் பாக்கனும்னா ஆயுசுக்கு 
ஒரு தடலேதான் யபாய் ேர முடியும். யபானா ேரமுடிோது. அங்க இருக்கவும் 
முடிோது. குைிரு தாங்காது. மிடில் ஈஸ்ட்டுனா அப்படிோ. நாலு மணி யநரம் 
தான் பிலைட்டு. ெங்கீதா ெரேணபேன் எல்ைாம் இருக்கு. நம்ம ஊரு மாதிரி. 
குறிப்பா ேருமான ேரி கிலடோது. அங்கு இருக்கறேங்க அசமரிக்காலே ேிட 
ேெதிோ இருக்காங்க சதரியுமா என்று ஊருமினார்.  

என்னங்க ஏயதா துபாய் பக்கம் சொன்னஙீ்க இப்ப மிடில் ஈஸ்ட்டுன்னு 
சொல்றஙீ்க - அப்பாேித்தனம் மாறாத என் அம்மா.  

முண்டம் முண்டம் மத்திே கிழக்கு தான் மிடில் ஈஸ்ட் - என் அப்பா. நல்ை 
யேலை சபண்ணுரிலம கூட்டத்திற்கு என் அப்பாேின் ோர்த்லதகள் 
யகட்டிருந்தால் இந்யநரம் என் ேடீ்டிற்கு முன் “டவுன், டவுன்” ெத்தம் 
யகட்டிருக்கும்.  

என்னயமா பண்ணுங்க. எனக்கு என் சபாண்ணு கண் கைங்காம இருக்கனும் 
அவ்ேைவு தான்.  

உன் சபாண்ணு யேக்கு சபாண்டாட்டி மாதிரி இருப்பா கேலைபடாயத. அே 
எனக்கும் மக தான் என்றார் என் அப்பா. 

ஓலடேிை தண்ணிேிை உரெிேிட்யடன் ெந்தனத்லத யெந்திச்யொ யெரலையோ 
செேத்தன் மச்ொன் லககைியை.... பாட்டு ஓடிக்சகாண்டிருந்தது. என்ன தான் 
நாம் தமிழர்கைாக இருந்தாலும் இந்த செேத்த யதாலை பார்த்தால் மனம் 
மாறிேிடுகிறது. நிற சேறிேர்கள் அல்ைோ நாம். கறுப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ெ 
கைரு என்று சொல்பேர்கள் மிகவும் குலறவுதாயன.  
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நல்ை நிறம். சுருட்டு முடி. சும்மா நச்சென்று இருந்தான் ொரி, இருந்தார், 

எதிர்காை கணேர் அல்ைோ. யபாட்யடா பார்த்ததும் எனக்கு பிடித்திருந்தது. 
ஏயதா சபரிே இன்ஜினிேராம். சபரிே நிறுேனத்தில் தினாரில் 
ெம்பாதிக்கிறாராம். எப்யபாயதா மஹிந்திரா ெிட்டி அருகில் ேில்ைா ோங்கி 
யபாட்டுேிட்டாராம். எைிலமோன மனிதராம். ேரலன சகாண்டு ேந்த 
உறவுக்காரர் அடுக்கிக் சகாண்யட இருந்தார். அப்யபாயத எனக்கு யேக்கின் 
சபண்டாட்டி ஆகிேிட்டதாக ஒரு பிரலம.  

ேிடுமுலறேில் ேந்திருந்தார். பந்தாயே இல்லை. உறவுக்கார மாமா சொன்னது 
யபாை எைிலமோக இருந்தார். அழகாக யபெினார். இனிலமோன குரல். 
ஆண்களுக்கு இனிலமோன குரல் என்று சொல்ேது ெரிோ. ேிடுங்க தமிலழ 
திருத்தி பார்க்கும் யநரமா. கலதலே யகளுங்க. தனிோக யபெ ோய்ப்பு 
கிலடத்தது. என் பை யதாழிகளுக்கு திருமணம் ஆகி குழந்லதகளும் உண்டு. 27 
ேேதில் நம் ெமுதாே ெிக்கைாக நான்.  

எனக்கு ேேசு 30 ஆச்சு பரோேில்லைோ என்றார் ஏயதா நான் அேலர 
யேண்டாம் என்று சொல்ைிேிடுயேயனா என்ற பேத்தில். நாயனா பரக்காசேட்டி 
மாதிரி கல்ோணம் ஆனால் பரோேில்லை என்று உட்கார்ந்திருந்யதன்.  

எனக்கும் 27 ஆச்யெ. அது பிரச்ெலன இல்லை. இத்தலன ஸ்மார்டா இருக்கீங்க 
(அேர் ெிேந்த முகம் யமலும் ெிேந்தது). லக நிலறோ ெம்பாதிக்கிறஙீ்க. நீங்க 
ஏன் யைட்டு என்யறன் சுற்றி ேலைக்காமல்.  

ோழ்லக முழுசுமா ோடலக ேடீ்டில் இருந்யதாம் நாங்க. அப்பா எங்க 
குடும்பத்துக்கு உலழச்ெி ஓடானேர். என் அக்காவுக்கு கல்ோணம் ஆன பிறகு 
சொந்தமா ஒரு ேடீும் காரும் ோங்கின பிறகு தான் கல்ோணம் அப்படின்னு 
முடிவுக்கு ேந்யதன். குறிப்பா கடன் ஏதும் இல்ைாத பிறகு தான் கல்ோணம். 
ஆஃப் யகார்ஸ் ஹனிமூனுக்கும் பணம் யெர்த்து லேச்ெிட்யடன் என்றார் 
சமதுோக கண்ணடித்த படியே. அதுயே சபரிே காதல் லெலக என்று 
நிலனத்தாயரா என்னயோ. அேர் பதில் எனக்கு திருப்திோக இருந்தது. 
ஆனாலும் நானும் யநர்லமேின் ெின்னம் அல்ைோ.  

எனக்கு ஏன் யைட்டுன்னு யகட்கலைோ நீங்க என்யறன்.  
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இது பாருங்க மதுமிதா. உங்களுக்கு கல்ோணம் ஆகலை. எனக்கு முன்னாடி 
உட்கார்ந்திருக்கீங்க. எதுக்கு ஆகலைன்னு நான் யபெி உங்க பலழே கலத 
கிைர்றது எனக்கு ேிருப்பம் இல்லை என்றார் அலமதிோக.  

முதல் பந்தில் ெிக்ஸர் அடித்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு. அேருலடே குணம் 
மிகவும் பிடித்துேிட்டது எனக்கு.  

என்ன படிச்ெிருக்கீங்க என்றார்.  

எம் எஸ் ெி ஐடி என்யறன் அடக்கமாக.  

மன்னிக்கனும் ஏற்கனயே உங்க பயோ யடட்டா படிச்ெிட்யடன். இருந்தாலும் 
என்ன யபெறதுன்னு சதரிேலை என்றார் அப்பாேித்தனமாக.  

இரண்டாேது பந்திலும் ெிக்ஸர்.  

ஹா ஹா. பரோேில்லை. நீங்க எதுயேண்டுமானாலும் யகட்கைாம் என்யறன். 
எனக்கு அப்யபாயத திருமணம் செய்துக் சகாண்டு அேருடன் சென்று 
ேிடயேண்டும் யபால் இருந்தது.  

எனக்கு ஒயர ஒரு ேிேேம் தான் யகட்கனும். இன்னும் 4-5 ேருேம் நான் 
பஹ்லரனில் இருப்யபன். ஆனா திரும்பி சமட்ராஸ் தான். உங்களுக்கு சேைி 
நாட்டியையே இருக்கனும்னு ஆலெோ என்றார்.  

அப்படி ஒன்றும் இல்லை என்யறன் பிறகு பார்த்துக் சகாள்ைைாம் என்று. 

அப்புறம் திரும்பி ேந்தா என் அப்பா அம்மா கூடயே இருப்பாங்க 
பரோேில்லைோ.  

அட நம்ம கூட இருக்காம யேற எங்யக இருப்பாங்க என்யறன். பிறகு நம்ம 
கூட என்று சொன்னலத நிலனத்து குட்டிக் சகாண்யடன்.  

நிஜமாோ. உங்களுக்கு தனி குடித்தனம் பண்ணணும் கட்டாேம் இல்லையே 
என்றார்.  

எனக்கு ஒரு பிரச்ெலனயும் இல்லை என்யறன். இத்தலன நாள் அப்பா 
அம்மாயோட தாயன இருந்யதன். உங்க அப்பா அம்மாலேயும் என் அப்பா 
அம்மா மாதிரி நிலனச்ெிக்கயறன்.  இப்யபாது நான் முதல் பந்தில் ெிக்ஸர் 
அடித்யதன். அப்படித்தான் அேரும் நிலனத்தார் யபாைிருந்தது.   



 

Page 6 of 54 
 

எனக்கு உங்கலை பிடிச்ெிருக்கு. உங்களுக்கு என்று யகட்டார். 

கண்கலை மூடி திறந்து ெம்மதம் என்று சொன்யனன்.  

அேரும் திருப்தியுடன் எழுந்தார்.  
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திருமணம் ெிறப்பாக நடந்தது என்று சொன்னால் மிகவும் குலறந்துேிடும். 
ேரதட்ெலன யேண்டாம் என்றதும் என் அம்மா அப்பா தலைகால் புரிோமல் 
குதித்தார்கள். அதற்காக யெர்த்து லேத்த பணம் அத்தலனயும் திருமண 
செைேில். இரண்டு ேடீ்டாரும் ேடீியோ. இரண்டு ேடீ்டாரும் யபாட்யடா 
ஆல்பம். இரண்டு முலற ரிசெப்ேன். ஒன்று உள்ளூரில் ஒன்று பஹ்லரனில். 
யகட்டலத ேிட ஆண்டேன் அதிகமாக அள்ைிக் சகாடுத்திருந்தார்.   

திருமணம் பதிவு செய்து, என் பாஸ்யபார்டில் அேர் சபேர் என்டார்ஸ் செய்து 
ேிொ எடுத்து அேருடயன அலழத்து சென்றார். என்னுலடே ெகி துபாேில் 
திருமணம் புரிந்து சென்றயபாது பை மாதங்களுக்கு பிறகு தான் கணேருடன் 
யெர்ந்தாள்.  என் கணேனின் திட்டமிடுதலை கண்டு சமச்ெியனன்.  

அேர் நிறுேனம் சகாடுத்திருந்த ேடீு. ஃபுல்ைி ஃபர்னஷீ்ட். அழகாக இருந்தது. 
ேடீ்டிற்கு யதலேோன அலனத்தும் இருந்தது. டப்பர்யேர் டப்பாக்கள் 
முழுேதும் ேடீ்டு மைிலக ொமான்கலை ோங்கி லேத்திருந்தார். 
அலனத்திலும் து பருப்பு பா பருப்பு என்று ஆங்கிைத்திலும் தமிழிலும் எழுதி 
லேத்திருந்தார். ோங்கிே சபாருட்கைின் எக்ஸ்சபேரி யததிலேயும் எழுதி 
லேத்திருந்தார். இத்தலன ஆர்கலனஸ்டா என்று ேிேந்யதன்.  

ஊருக்கு ேந்த நான்கு ோரத்தில் பஹ்லரன் முழுேதும் பார்த்த அனுபேம். 
ெிறிே ஊர். சுமார் பண்ணிரண்டு ைட்ெம் மக்கள் சதாலக. யமப்பில் யதடியும் 
கிலடக்காத ஒரு ஊர். ேலரபடத்தில் ஒரு புள்ைி மட்டுயம. ெீஃப் மால், தானா 
மால், பஹ்லரன் மால், ெிட்டி சென்டர், சமரீனா மால், அந்த ஊரின் யகாட்லடகள் 
என்று அலனத்தும் பார்த்துேிட்யடாம். ேிலரேில் அருகில் இருக்கும் 
தீவுகளுக்கும் அலழத்து செல்ேதாக சொன்னார். அேருக்கு அதிகம் யபெி 
பழக்கம் இல்லை யபாலும். ெிறிே பதில்கள். எனக்கு சபரிே குலறோக 
சதரிேேில்லை. தாமதமாக திருமணம் ஆனாலும் நல்ை இடத்தில் தான் 
ஆகிேிருந்தது என்று திருப்தி.  

அேர் யநரிலடோக என்னிடம் சொல்ை கூச்ெப்படும் ேிேேங்கலை ெிறிே 
காகிதத்தில் எழுதி லேப்பார், நாலை ொக்ஸ் துலேத்து லேக்க முடியுமா 
என்யறா இன்று என்னால் உடல் உறவு சகாள்ை முடிோது என்யறா எழுதி 
லேத்துேிடுோர். எனக்கு இந்த பழக்கம் ேிேப்பாக இருந்தது. இன்னும் 
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எத்தலன காைங்களுக்கு பிறகு என்னிடம் ெகஜமாக பழகுோயரா என்றும் 
யதான்றிேது.  

அடுத்த மாதம் ைண்டனில் ஹனிமூன் என்று கூறிேிருந்தார். அந்த கனேில் 
மிதந்து சகாண்டிருந்த நான் இந்த ெிறிே ேிேேங்கலை கண்டுக் சகாள்ை 
ேில்லை. ஆள் ராஜா மாதிரி இருந்தாலும் அந்த ேிேேங்கைில் ெற்று மண்டு 
தான். என்னுலடே உணர்வுகைின் துேக்கம் அேருலடே உணர்வுகைின் 
இறுதிோக இருக்கும். நல்ை மனிதர். புலகபிடிக்கும் பழக்கம் இல்லை. குடி 
பழக்கம் இல்லை. குறிப்பாக சபாய் சொல்லும் பழக்கம் இல்லை. ெக சபண் 
ஊழிேர்கள் சதாலையபெிேில் அலழத்தாலும் என்ன யபெியனன் என்று 
கூறிேிடுோர். சபண் நண்பர்கைின் சபேலர ஆண்கைின் சபேர்கைாக பதிவு 
செய்துக் சகாள்ளும் கட்டாேம் இல்லை அேருக்கு. என்னுலடே 
சதாலையபெிலே ஒரு நாளும் அேர் சதாட்டதில்லை. நான் ோரிடம் 
யபெியனன் என்று யகட்டதில்லை. எதற்கு யபெியனன் என்றும் யகட்டதில்லை.  

ஊலரேிட்டு ேந்ததாயைா ேந்த ஊரில் ோரும் பழக்கம் இல்ைாததாயைா நான் 
மணி கணக்கில் இலணேத்தில் யநரம் செைேிடுயேன். யபஸ்புக் கூகிள் 
அரட்லட இலத ேிட்டால் என் ஐயபான் 4ல் ோட்ஸ் ஆப்பில் அரட்லட. ெிை 
ெமேம் என் ஆண் நண்பர்கள் என்னுடன் சென்லனேில் பணி புரிந்தேர்கள் 
என்லன அலழத்து யபெினாலும் என்ன ேிேேம் என்று நானாக சொன்னால் 
தான் உண்டு. சஜன்டில்யமன். ெிை ெமேம் சராம்ப சஜன்டியைா என்று சநாந்துக் 
சகாள்யேன். நான் பூ மாதிரி சமன்லமோனேள் தான். ஆனாலும் நீ கெக்கினால் 
எனக்கு இன்பம் தான் என்று சொல்ைத் யதான்றும். ஆனால் பச்லெோக 
யபசுகியறயனா என்று நிலனத்து அடக்கிக் சகாள்யேன்.  

ஒரு இனிலமோன ோழ்லகக்கு எல்ைாம் இருந்தும் ஒரு ெிறிே கெப்பு மற்ற 
நல்ைலேகலை சகடுத்துேிடுகிறது. பாைில் ேிேம் ேிழுந்தது யபாை. 
பரோேில்லை அேர் தாமதமாக திருமணம் செய்துக் சகாண்டதும் ஒரு 
காரணமாக இருக்கைாம் என்று ேிட்டுேிடுயேன். இலதப் பற்றி எப்படி யபசுேது.  
சபண்களுக்கான மன்றங்கைில் மக்கள் சொன்ன எல்ைா ேலக உணர்ச்ெி 
தூண்டும் உணவு ேலககலை ெலமத்து யபாட்டாகிேிட்டது. பைன் ஒன்றும் 
இல்லை.  
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ைண்டன். ரம்மிேமான ஊர். ஓடிக்சகாண்டிருக்கும் மக்கள். ஒரு ெிறிே 
சபண்ணின் குதுகைத்துடன் அலனத்தும் ரெித்யதன். யகட்டலத எல்ைாம் ோங்கி 
சகாடுத்தார். அப்பா அம்மா அனுமதிக்காத ஆலடகலையும் கூட அணிந்து 
மகிழ்ந்யதன் தலடேில்ைாமல். ஆனால் ஹனிமூனில் ஹனி மிஸ்ஸிங்க தான். 
ஓடி நடந்து கலைத்த பிறகு உறக்கம் தான்.  

அலனத்து புலகப்படங்கலையும் யபஸ்புக்கில் ஏற்றியனன். பர்சபக்ட கப்பிள், 

அழகான யஜாடி, கடவுள் அலமத்து லேத்த யஜாடி என்சறல்ைாம் நண்பர்கள் 
பாராட்டி தள்ைினர். ெிைருக்கு நாங்கள் ைண்டன் சென்று ேந்த எரிச்ெல் 
அேர்களுலடே பின்னூட்டங்கைில் நன்றாக சதரிந்தது. எனக்யக கண் 
பட்டுேிடும் அைேிற்கு ெிை புலகப்படங்கள் நன்றாக ேந்திருந்தன.  
அேருலடே புலகப்படம் எடுக்கும் திறலமயும் அேருலடே டிஎஸ்எல்ஆர் 
யகமிராேின் சதாழில்நுட்பமும் என்லன ஒரு ெைாம் யபாடலேத்து. நாயன, 
இத்தலன அழகா நான் என்று யகட்டுக் சகாண்யடன்.  

ஊருக்கு திரும்பியனாம். சமதுோக எனக்கு திருமண ோழ்லகேில் நான் 
ெந்யதாேமாக இருக்கியறனா எனும் யகள்ேி எழ ஆரம்பித்தது. காலைேில் 
எழுந்து அேருக்கு பியரக்பாஸ்ட். பிறகு மதிேம் ேடீு ேந்துேிடுோர். 
ஒன்றிைிருந்து மூன்று ேலர. இந்த ஊர் ேழக்கமாம். அலனேரும் மதிே 
உணேிற்கு ேடீு சென்றுேிடுோர்கள். ெிறிே ஊர் தாயன. எங்கும் பத்து 
நிமிடங்கைில் சென்றுேிடைாம். மூன்று மணிக்கு அேர் எழுந்ததும் ஒரு காபி. 
பிறகு மீண்டும் அலுேைகம். ஆறு ஆறலர மணிக்கு ேந்துேிடுோர். 
அேருலடே சபரிே காரில் ஊர் சுற்றுயோம். ெிை யநரம் ெங்கீதா 
ெரேணபேனில் இரவு உண்டுேிட்டு திரும்புயோம். இல்ைாேிட்டால் ேடீ்டில் 
ெலமேல். ோரம் ஒரு முலற ோப்பிங்க் எனும் சபேிரில் ேடீ்டு மைிலக 
காய்கறி பால் பழம்.  இது ெற்யற ெைிப்பு தட்ட ஆரம்பித்திருந்தது. தானா 
மாைில் லுலூ சூப்பர்மார்சகட். என்லன கண் கட்டி ேிட்டால் கூட ட்ராைிலே 
எடுத்து ோப்பிங்க் செய்துேிடுயேன். அந்த அைேிற்கு எலத எங்கு 
லேத்திருக்கிறார்கள் என்று மனப்பாடம்.  ஒரு ெிை நாட்கள் அேர் மிகவும் 
பிஸிோக இருந்தால் என்லன மட்டும் இறக்கிேிட்டு சென்றுேிடுோர். இரண்டு-
மூன்று மணி யநரம் கழித்து ேந்து அலழத்துச் செல்ோர்.  இது யபான்ற 
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யநரங்கைில் ெற்யற மன அலமதி கிலடத்தது எனக்கு. தனிலமயே யமல் எனும் 
அைேிற்கு ஆகிேிட்டது. அந்த யநரங்கைிலும் நான் ோட்ஸ்ஆப்பில் அரட்லட. 
ெிை ஆண் நண்பர்கள் ெற்யற எல்லைகலை மீறி என் அந்தரங்க ோழ்லகலே 
பற்றி கசமண்ட் அடிப்பார்கள். யடய் ேரம்பு மீறாயத என்று நான் பதில் 
எழுதினாலும் அந்தரங்கங்கலை பகிர்ந்துக் சகாள்யேன். அது எனக்கு 
பிடித்திருந்தது. ெரிோ தேறா என்று சதரிேேில்லை. சபண் நண்பர்கலை ேிட 
ஆண் நண்பர்களுடன் இலணேத்தில் அதிக யநரம் செைேிட்யடன். 
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அன்று ஒரு இனிலமோன ெம்பேம் நடந்தது. அன்றும் என்லன சூப்பர் 
மார்சகட்டில் இறக்கிேிட்டு என் கணேர் சென்றுேிட்டார். நான் கலடேில் 
நுலழேதற்கு முன்பாக என்லன யநாக்கி ஒரு ஸ்மார்டான இலைஞன் ேந்தான். 
இலைஞனா. ஹா. எனக்கும் அதிக ேேதில்லையே. திருமணம் ஆனதும் நான் 
ஏன் என்லன கிழேிோக நிலனத்துக் சகாள்ை யேண்டும்.  

யமடம் நீங்க இண்டிேனா என்றான்.  

என்னுடலே கல்லூரி நாட்களுக்கு சென்யறன். ஹா என்லன பார்த்தா அரபு 
நாட்டுக்காரி மாதிரி சதரியுதா என்யறன் துடிப்புடன். 

ஹா ஹா இல்லை யமடம். மன்னிக்கனும். நாங்க ஒரு ெர்யே செய்ேயறாம். 
உங்க சபேர் யபான் இசமேில் எதுவும் சகாடுக்க யேண்டாம். ஜஸ்ட் இதில் 
உள்ை ேிேேங்களுக்கு பதில் தந்தால் யபாதும் என்றான். 

ஒரு அன்னிேனுடன் யபசுேது எனக்கு ஆறுதைாக இருந்தது. என் கணேரின் 
ஆண் நண்பர்கள் ேடீ்டுக்கு ேந்தாலும் அேர்களுடன் யபசுேதில் அதிக ஆர்ேம் 
இல்லை எனக்கு. அேருடலே நண்பர்கள் அேர்கலைேிட ெிை ேருடங்கள் 
சபரிேேர்கைாகயே இருந்தார்கள். என்னுடன் மிகவும் குலறோக யபசுபேர் 
அேர்கள் ேந்தால் சபரும்பாலும் அேயர யபெிக் சகாண்டிருப்பார். அேர்களும் 
அேர் யபசுேலத ரெித்துக் யகட்டுக் சகாண்டிருப்பார்கள்.  

படிப்பு - எம் எஸ் ெி ஐடி என்று நிரப்பியனன் அந்த பக்கக்தில். யமலும் உணவு 
உலட என்று ரெலன ெம்பந்தப்பட்ட ெிை யகள்ேிகள். அலனத்திற்கும் பதில் 
எழுதியனன்  

அேன் நிலறவு செய்த தாலை எடுத்துக் சகாண்டு கண்கலை ஓட ேிட்டான். 
ஹா யமடம் நீங்க எம் எஸ் ெி ஐடிோ. பயை. நீங்கள் பஹ்லரனில் யேலை 
செய்ேறஙீ்கைா என்று யகட்டான்.  

இல்லை என்யறன். அப்யபாது தான் சென்லனேில் பை ஆண்டுகள் நானும் 
யேலை செய்யதன் என்ற எண்ணயம ேந்து சென்றது.  

உங்களுக்கு யேலை செய்ே ேிருப்பமா என்று யகட்டான் 
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ம்ம். சதரிேேில்லை. என் கணேலர யகட்க யேண்டும் என்யறன்.   

அேரு எங்யக யேலை செய்ேறாரு என்றான். 

அேர் யேலை செய்யும் நிறுேனத்தின் சபேலர சொன்யனன். 

ஓ அந்த கம்சபனிோ. சபரிே ெம்பைம். அப்புறம் எதுக்கு நீங்க யேலை 
செய்ேப்யபாறஙீ்க என்றான்.  

இல்லை. அப்படி இல்லை. எனக்கும் யபார் அடிக்குது. நான் அேர்கிட்யட யபெி 
சொல்யறன் என்யறன்.  

இந்தாங்க என் ேிெிட்டிங்க் கார்ட். உங்க புருேன் அனுமதி தந்தார்னா எனக்கு 
உங்க ெிேிலே அனுப்புங்க. ஐடியை யேலை காைி இருக்கு என்றான்.  

நான் ஏயதா யோெலனயுடன் ோங்கிக் சகாண்யடன்.  

லப தாங்க்யூ என்று சொல்ைி ேிலட சபற்றான். 

இன்னும் அேனுடன் ெிறிது யநரம் யபெிேிருக்கைாம் என்று யதான்றிேது. 
கணேருலடே மிஸ்ட் கால் ேந்தது. ட்ராைிலே தள்ைிக் சகாண்டு கீயழ இறங்கி 
பார்க்கிங்கிற்கு சென்யறன். 

என்ன ோப்பிங்க் ஆச்ொ என்றார். ேழக்கமாக யகட்கும் யகள்ேி தான். 

ஆச்சு என்று சொன்யனன். என்னுலடே குரைில் ேழக்கமான யதாய்வு இல்லை. 
ெற்யற உற்ொகம் இருந்தது. அேர் கண்டுக் சகாண்டாரா என்று சதரிேேில்லை.  

என்னங்க எனக்கு ேடீ்ை யபார் அடிக்குது. இப்ப ஒருத்தலர பார்த்யதன். ெர்யே 
பண்ண ேந்தாரு. அேங்க கம்சபனிேியை யேலை இருக்காம். நான் யபாகட்டுமா 
என்று எதிர்பார்ப்புடன் யகட்யடன்.  

அேரும் அந்த ேிெிட்டிங்க் கார்லட ோங்கி பார்த்தோயர, நல்ை கம்சபனி தான். 
ெிட்ராவுை இருக்கு. நம்ம ே ீீ்ட்டுயைர்ந்து சகாஞ்ெம் தூரம் தான். உனக்கு 
இஷ்டம் இருந்தா தாரைமா யேலைக்கு யபா. ெீக்கிரமா நீ டிலரேிங்கும் 
கத்துக்கனும் என்றார்.  என்ன அருலமோன மனிதர்.  

அேர் லககளுக்குள் என் லகலேேிட்டு அலணத்துக் சகாண்யடன்.  

 

யஹய் இது யராடு என்றார்.   
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என்னுலடே சபரும்பான்லமோன யராமான்டிக் லெலககளுக்கு அேரிடமிருந்து 
பதியை ேராது. அது எனக்கு சதரிந்தது தான். ஆனாலும் நான் அேலர 
அலணத்ததற்கு காரணம் என் சுதந்திர பத்திரத்தில் அேர் லகசேழுத்து இட்டது 
மாதிரி இருந்தது அேர் நான் யேலைக்கு செல்ேதற்கு அனுமதி தந்தது.  

மதிே உணேிற்கு பிறகு அேர் அலுேைகம் செல்ை நான் அேெரமாக 
கணினிலே துேக்கி அந்த இலைஞன் - கிரிதர் மின்னஞ்ெலுக்கு என் பயோ 
யடட்டாலே அனுப்பியனன்.  பிறகு ஏயதா எண்ணத்தில் கூகிள் ொட் அரட்லட 
சமன்சபாருலை துேக்கி லேத்துேிட்டு அலதயே சேறித்துப் பார்த்துக் 
சகாண்டிருந்யதன். இலடேில் பை யபர் யபெ முேன்றும் ோருக்கும் பதில் 
அைிக்காமல் கணினித்திலரலே சேறித்த ேண்ணம் இருந்யதன். பத்யத 
நிமிடத்தில் கிரிதர் ஜிசமேில் உங்களுடன் ொட் செய்ே ேிரும்புகிறார் என்று 
திலரேில் யதான்றிேது. சேற்றி கைிப்புடனும் ெற்யற நடுக்கத்துடனும் ொட் 
செய்ே ேிருப்பம் என்று தட்டியனன்.  நான் செய்ேது ெரிோ தேறா என்று 
சதரிேேில்லை. ஆனாலும் உள்ளுக்குள் சுகமாக இருந்தது.  

ஹாய் மதுமிதா உங்க ெிேி கிலடச்சுது.  

ஓ அப்படிோ என்யறன். 

என்ன ஆன்லைனில் எப்யபாதும் இருக்கீங்கைா  

இல்லை. இப்ப தான் கணேர் ஆபஸீ் யபானார். யபாரடிக்குது. அதனாை தான் 
இன்சடர்சநட்டில்.  

ஓ. ெரிதான்.  நான் இப்யபா என்ன பண்யறன் சதரியுமா என்று யகட்டான். 

ம்ம். சதரிேலையே. 

உங்க ெிேிலே பிரண்ட் எடுத்யதன். 

ெரி. 

லகேிை லேச்ெிருக்யகன்.  என்னுலடே ேிரல் உங்கள் அழகான சபேலர 
சதாட்டுக் சகாண்டிருக்கிறது என்றான். 

 

நான் தக்சகன்று எழுந்யதன். உடல் நடுங்கிேது. ஏயதா எதிர்பார்த்திருந்தது 
தாயன. என் கணேர் உணர்ச்ெிபூர்ேமாக சமல்ைிே அழகான ோர்த்லதகலை 
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என்னிடம் கலடெிோக எப்யபாது யபெினார் என்று யோெித்து பார்த்து 
கலைத்யதன். எப்யபாதும் ெம்பிரதாே ோர்த்லதகள் தான். அதிலும் காதல் 
குலறவு தான். இருந்தும் சுதாரித்துக் சகாண்டு, 

என்ன ஐஸா என்யறன். 

இல்லை. நீங்க சராம்ப அழகா இருக்கீங்க. உங்க யபரும் அழகா இருக்கு. உங்க 
ெிேிலே படித்த பிறகு நீங்க புத்திொைி அப்படின்னும் சதரிஞ்ெிக்கிட்யடன். 

இந்த ஸ்லமைிலே ஏன் கணினி துலறேினர் கண்டுபிடித்தார்கயைா என்று 
நிலனத்யதன் அப்யபாது. நாக்லக நீட்டுேது மாதிரியும் கண் அடிப்பது மாதிரியும் 
ஸ்லமைிகலை நடுநடுயே யபாட்டு தாக்கிக் சகாண்டிருந்தான் அேன்.  

ஒன்னு சதரியுமா என்று யகட்டான். 

என்ன என்யறன் நானும் என் பங்கிற்கு அப்பாேி ஸ்லமைிகலை யபாட்டுக் 
குேித்து. 

நீங்க என்லன ேிட நாலு ேேசு சபரிேேங்க என்றான். 

ெற்யற எனக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது. நான் என்ன எனக்கு ேரன் பார்க்கியறனா 
என்று நிலனத்துக் சகாண்யடன். 

ஹா ஹா. அப்படிோ என்று யகட்டு லேத்யதன். 

ஆமாம்.  ஓயஹா. என் காபினுக்குள் ஒருேர் ேந்துேிட்டார். பிறகு யபசுகியறன் 
என்று சொல்ைி ெட்சடன்று ொட்டிைிருந்து சேைியேறினான். 

எனக்கு அேமானமாக இருந்தது. ஏமாற்றமாக இருந்தது. அழுலகோக ேந்தது. 
இன்னும் ெிறிது யநரம் அேனிடம் யபெிக் சகாண்டிருந்திருக்கைாம். ஆனால் 
பின் மண்லடேிைிருந்து ‘யேண்டாம் யேண்டாம்’ என்ற ெத்தமும் என்லன 
ஆட்டிப் பலடத்துக் சகாண்டிருந்தது.  நான் என்ன அேனிடம் உறோ லேத்துக் 
சகாண்டிருக்கியறன். சும்மா ொட் செய்தால் என்ன சபரிே தப்பு என்று 
சொல்ைிக் சகாண்யடன்.  

என் சமாலபல் எண்ணும் என் ெிேிேில் இருந்தது நிலனேிற்கு ேந்தது. 
அேனுலட ேிெிட்டிங்க் கார்லட பார்த்து அேனுலடே எண்லண பதிவு செய்துக் 
சகாண்யடன். ோட்ஸ் ஆப் திறந்தவுடயனயே அேனிடமிருந்து ஒரு ொரி பிறகு 
பார்க்கைாம் என்ற செய்தி ேந்திருந்தது. ெற்யற ஆறதைாயனன். 
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இரண்டு நாட்கள் அேனிடமிருந்து ஒரு தகேலும் இல்லை. ஆன்லைனில் 
அேனுக்காக காத்திருந்தது தான் மிச்ெம். செல்யபெிேிலும் செய்தி இல்லை. 
நானாக அேலன அலழக்கவும் ெங்கடமாக இருந்தது. 

மற்ற பலழே நண்பர்களுடன் யபசுேதிலும் நாட்டம் இல்லை.  

மூன்றாேது நாள் பத்து மணிக்கு அேனிடமிருந்து அலழப்பு ேந்தது 
செல்யபெிேில். நான் அேலன எதிர்பார்த்து காத்திருந்ததாக காட்டிக் 
சகாள்ைாமல் எந்த கிரிதர் என்யறன். 

ஹா அதுக்குள்ை மறந்துட்டீங்கைா. அன்று லுலூ சூப்பர் மார்சகட்டில் 
பார்த்யதாயம என்றான். 

ஓ. ொரி. சபேர் மனதில் பதிோகேில்லை என்று சபாய் சொன்யனன். என்ன 
ேிேேம் என்று யகட்யடன். 

நான் உங்க ேடீ்டுப்பக்கமாக தான் ஒரு யேலை ேிேேமா ேந்திருக்யகன். ஒரு 
சூப்பர் தமிழ் காபி கிலடக்குமா என்று யகட்டான்.  

நான் நடுக்கத்துடன் அேர் ேடீ்ை இல்லை என்று இழுத்யதன். 

ஹா திங்கட்கிழலம பத்து மணிக்கு ேடீ்ை இருக்கனும்னா என்லன மாதிரி 
யேலை சேட்டி இல்ைாம சுத்தற மார்சகட்டிங்க யேலைேிை தான் இருக்கனும் 
உங்க புருேன். பேப்படாதீங்க நான் உங்கலை கடிச்ெி குதறமாட்யடன் என்றான் 
ெிரித்துக் சகாண்யட. 

கடிச்ெித்தான் பாயரன் என்று மனதில் சொல்ைிக் சகாண்யடன்.  என கணேர் 
ஒரு அைார்ம் கிைாக். திடீசரன்று எந்நாளும் ேடீ்டிற்கு ேந்ததில்லை. ெரி ோங்க 
என்யறன். 

ஐந்து நிமிடத்தில் ேடீ்டின் அலழப்பு மணி ஒைித்தது. லநட்டிேிைிருந்து 
சுடிதாருக்கு மாறிேிட்டு சென்று கதலே திறந்யதன். ோங்க என்று அலழத்து 
யொபலே காட்டியனன்.  உள்ளுக்குள் ஜூரயம ேந்திருந்தது எனக்கு. 
கணேரில்ைாத யபாது முதன் முலறோக ஒரு ஆண் மகன். 
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இரண்யட நிமிடத்தில் காபி லேத்து சகாண்டு ேந்து யமலெ யமல் லேத்யதன்.   

ேடீு உங்கலை மாதிரியே அழகா லேச்ெிருக்கீங்க என்றான். மீண்டும் ஒரு 
பாராட்டு. சபண்களுக்கு ஏன் பாராட்டு என்றால் அப்படி ஒரு யமாகம். எதற்கு 
அடி யபாடுகிறான் என்று நிலனத்யதன். இன்னும் பேந்யதன். 

எப்ப இண்டர்வ்யூக்கு கூப்பிட யபாறாங்க உங்க கம்சபனியை. எங்க கணேர் 
அனுமதி சகாடுத்திட்டார் என்யறன்.  

ஓ அது நான் எச் ஆருக்கு சகாடுத்திட்யடன். இன்னும் ஒரு ோரத்தியை 
கூப்பிடுோங்க. இங்க எல்ைாயம ஸ்யைா தான் என்றான். பிறகு ெிை 
ேிேேங்கள் யபெிக் சகாண்டிருந்யதாம்.  காபிலே அேன் சதாட்ட பாடில்லை. 

என்ன ெவுத் இண்டிேன் காபி யேணும்னு சொல்ைிட்டு காபி ொப்பிடயே 
இல்லை நீங்க என்யறன். 

காபி ொப்பிட்ட பிறகு முத்தம் சகாடுத்தா கெக்குமா என்றான் என் கண்கலை 
ஆழமாக பார்த்தப்படியே.  அது எப்படி திருமணமாகியும் காதல் ோழ்லகேில் 
திருப்திேில்ைாத சபண்கலை இந்த திருமணமாகாத இலைஞர்கள் கண்டு 
பிடிக்கிறார்கயைா என்று ேிேந்யதன். ஆனால் அலத காட்டிக் சகாள்ைாமல்,  

என்ன யபெறஙீ்க என்யறன் ெற்யற யகாபமாக.  

அேன் நான் ெற்றும் எதிர்பாராத ேிதமாக எழுந்து என் அருகில் ேந்து என்லன 
பிடித்து நிறுத்தி லேத்து என்லன இறுக அலணத்துக் சகாண்டான்.  என் 
உடைில் மின்ொரம் பாய்ந்து சென்றது. அேலன தள்ைிேிட்டு என் தலை 
முடிலே ெரி செய்துக் சகாண்யட என்ன கிரிதர் இது. இவ்ேைவு ெீப்பா பியஹவ் 
பண்றஙீ்க. நான் கல்ோணம் ஆனே என்யறன். 

அேன் அலமதிோக சென்று யொபாேில் மீண்டும் அமர்ந்தான்.  என்லன 
பாக்கறதுக்கு முன்னாடி ஏன் கல்ோணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க என்றான் ெகஜமாக. 

நான் அேலன ேடீ்லட ேிட்டு அனுப்பி என்னுலடே புதிே உறலே இழக்க 
ேிரும்பேில்லை. அேனும் அலத அறிந்திருந்தான் யபாலும்.  

ஏன் என்லன கல்ோணத்திற்கு முன்னாடி பாத்திருந்தா மட்டும் என்னோம். 
நீங்கயை என்லனேிட நாலு ேேசு ெின்னேன்னு சொல்றஙீ்க என்யறன். 
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அதுக்குதான் என் அம்மா அப்பாலே திட்டனும்னு யதானுது என்றான் இைித்துக் 
சகாண்யட. 

நானும் ெற்யற ெிரித்து லேத்யதன். மீண்டும் எழுந்து ேந்து என் லககலை 
பிடித்துக் சகாண்டான்.  நான் இந்த முலற ேிடுேிக்கேில்லை.  இசதல்ைாம் 
சராம்ப யேகமா நடக்குது கிரிதர் என்யறன். அேன் பிடிப்பு யேண்டும் யபால் 
இருந்தது. அதற்கு யமல் அேலன அனுமதிக்க என் கைாச்ொரயமா நான் 
ேைர்ந்த ேைர்ப்யபா அனுமதிக்க ேில்லை. ஆச்ெர்ேமாக அேனும் அதற்கு 
யமல் எதுவும் செய்ே முேை ேில்லை. அப்படியே என் யொபாேில் ஒண்டிக் 
சகாண்டு அமரந்தான்.  

கால் மணி யநரம் நாங்கள் எதுவும் யபெிேில்லை. எங்யகா கிணற்றிைிருந்து 
யபசுேது யபாை நீங்க யபாங்க கிரிதர் அேர் ேர யநரம் என்யறன். என் 
சநற்றிேில் முத்தம் இட்டுேிட்டு அகன்றான்.  தடுக்க கூட என்னால் 
முடிோமல் அமர்ந்திருந்யதன்.  எத்தலன யநரம் என்று சதரிேிேில்லை.  

என்ன கதவு திறந்யத இருக்கு என்று சொல்ைிக் சகாண்யட என் கணேர் உள்யை 
ேரும் ேலர.  அேருக்கு பதில் அைிக்கமால் மதிே உணலே எடுத்து 
யமலெேில் லேத்யதன்.  

அேர் சென்றதும் கதலே ொத்திேிட்டு லநட்டிேில் மாறி என் படுக்லக 
அலறக்குள் நுலழந்யதன். கிரிதர் எடாக்கூடமாக என்னிடம் ேிலைோடினான் - 
தற்யபாலதக்கு என் எண்ணங்கைில் மட்டும்.  என்னுள் சபரிே 
மனப்யபாராட்டயம நடந்துக் சகாண்டிருந்தது. தேறு தேறு என்று கன்னத்தில் 
ோயரா அலறேிடுேது யபால் இருந்தது.  அலதயும் மீறி என் குரல் என்ன 
தேறு. என்லன முழுேதும் திருப்தி செய்ோமல் இருப்பது என் கணேனின் 
தேறு இல்லைோ. என்னுலடே உடைின் யதலேகலை நிலறயேற்றும் கடலம 
அேனுக்கு இல்லைோ. சேறும் ொப்பிட்டு ஊர் சுற்றிேிட்டு தூங்குேது தான் 
திருமண ோழ்லகோ. இல்லை ெலமேல் செய்து துணி துலேத்து ேடீு சுத்தம் 
செய்ேத்தான் யபாட்யடா ஆல்பங்களும் ேடீியோக்களும் அம்மி மிதிப்புக்களும் 
அருந்ததி பார்ப்புக்களுயமா என்று யகள்ேிக் கலனகலை ோரிடயமா சதாடுத்துக் 
சகாண்டிருந்யதன்.   
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மீண்டும் ெிை நாட்கள் கிரிதரிடமிருந்து சமௌனம்.  நாயன சேட்கத்லத ேிட்டு 
ஹாய் என்று ஒரு குறுந்தகேல் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பியனன்.  

அேனிடமிருந்து நீங்கள் யகாபமாக இருக்கிறரீ்கைா என்று பதில் ேந்தது. 

இல்லை. ஆனா நீங்க ஏன் அப்படி அன்னிக்கு நடந்துகிட்டீங்க. 

சதரிேலை. எனக்கு உங்கலை சராம்ப பிடிச்ெிருக்கு. 

எனக்கு கல்ோணம் ஆகிட்டது சதரியும் இல்லைோ உங்களுக்கு. 

சதரியும். அது என் புத்திக்கு சதரியுது. ஆனா இதேதுக்கு இல்லை. 

நம் உறவு ெமுதாேதிற்கு தப்பு சதரியுமா என்று அனுப்பியனன். 

ஐயே நீங்க என்ன இப்படில்ைாம் யபெறஙீ்க.  உங்களுக்கு ேிருப்பம் 
இல்லைன்னா நாம இத்யதாட நிறுத்திக்குயோம் என்று பதில் சகாடுத்தான். 

எனக்கு தக்சகன்றது. இல்லை. நாம நல்ை நண்பர்கைா மட்டும் இருப்யபாம் 
என்யறன். 

ெரி என்றான். நாலைக்கு இன்டர்வ்யூ. உங்க ஹஸ்சபன்ட் டிராப் பண்ணுோரா 
இல்லை நான் ேரட்டுமா என்று யகட்டான். 

ஐயோ யேண்டாம். என் புருேயன டிராப் செய்ோர். எத்தலன மணிக்கு 
என்யறன்.  

9 மணிக்கு. 

ெரி நாலைக்கு ேயரன். பார்ப்யபாம் என்று முடித்யதன். 

மறுநாள் காலை எழுந்து ெிற்றுண்டி செய்து முடித்து கிைம்பியனன். ேழி 
முழுேதும் இன்டர்வ்யூேில் என்ன யபெ யேண்டும் எப்படி யபெ யேண்டும் 
என்று சொல்ைிக் சகாண்டு ேந்தார் என் கணேர். அசதன்ன கணேன் என்று 
ஆனதும் இந்த அட்லேஸ் சகாடுக்கும் புத்தி ஆண்களுக்கு ேந்துேிடுகிறது. 
இசதற்கு முன்பு நான் யநர்முக காணல்களுக்கு யபானதில்லைோ யேலை 
செய்தது இல்லைோ. அேர் யபெிேது எதுவும் என் காதில் ேிழேில்லை. எனக்கு 
கிரிதலர காணப்யபாகும் படபடப்பு இருந்தது.  



 

Page 20 of 54 
 

 

என்லன அந்த நிறுேனத்தின் எதியர இறக்கிேிட்டு நான் இங்யக 30 நிமிேம் 
காத்திருக்யகன். அதுக்கு யமயை யைட்டாச்ெின்னா எனக்கு யபான் பண்ணு நான் 
ஆபஸீ் யபாேிட்டு அப்புறம் ேந்து உன்லன பிக்அப் பண்ணிக்கயறன் என்றார்.  

நான் ெரி என்று ஈன ஸ்ேரத்தில் சொல்ைிேிட்டு உள்யை நுலழந்யதன். அந்த 
ேரயேற்பாைரிடம் மிஸ்டர் கிரிதர் மார்சகட்டிங் என்று சொன்யனன். அேர் 
என்லன நீைமான அலற ஒன்லற கடந்து ஓரமாக இருந்த ஒரு காபினுக்கு 
சேைியே ேிட்டுச் சென்றார். சமதுோக கதலே தட்டி உள்யை நுலழந்யதன்.  

நான் உள்யை நுலழந்ததும் ெட்சடன்று என் பின்னால் ேந்து என்லன இறுக 
அலணத்தான் கிரிதர். பிறகு சமதுோக கதேின் புறம் ொய்ந்துக் சகாண்டு 
என்லன இழுத்து அலணத்து இறுக முத்தமிட்டான் என் இதழ்கைில். என்ன 
இது என்ன இது இது ஆபஸீ் என்யறன் பதட்டத்துடன். சேைியே கணேர் 
காத்திருக்கிறார். பை யபர் சேைியே யேலை செய்துக் சகாண்டிருக்கிறார்கள்--
இது எனக்கு பிடித்திருந்தது. ஆனால் இந்த சூழைில் எதிர்பார்க்காத ஒன்று.  

தாங்ஸ் என்றான். 

எதுக்கு என்யறன் காட்டமாக. 

என் முத்தத்லத ஏத்துக்கிட்டதுக்கு.  

நான் ஒன்னும் ஏத்துக்கலை. கத்தினா உங்க சபேர் சகட்டுப்யபாேிடுயமன்னு 
சும்மா இருந்யதன். 

உங்களுக்கு பிடிக்கலைோ என்று யநரிலடோக யகட்டான். 

ெிறிது யநரம் அலமதிோயனன். கிரிதர், எனக்கு உங்கலை பிடிச்ெிருக்கு. நீங்க 
செய்ேற இந்த ெில்மிேம் பிடிச்ெிருக்கு. ஆனா இது தப்பு. என்யனாட 
ஹஸ்சபன்ட் சேைியே காத்திருக்காரு. நீங்க இன்டர்வ்யூன்னு சபாய் சொல்ைி 
என்லன ேரேலழச்ெி இப்படி பண்றஙீ்க என்யறன் பதட்டத்துடன். 

மதுமிதா எனக்கு உங்க யமயை லபத்திேம். நிஜமாயே இன்டர்வ்யூ ஏற்பாடு 
பண்ணிேிருக்யகன். நீங்க யபாேிட்டு ோங்க. ேடீ்டுக்கு யபாேதற்கு முன்னாடி 
என்லன மறுபடியும் பாத்துட்டு யபாங்க என்றான். 
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பிறகு என்லன அலழத்துக் சகாண்டு இன்னும் இருேலர ெந்திக்க 
லேத்துேிட்டு அேன் தன்னுலடே அலறக்கு திரும்பினான்.  7 ேருடம் கணினி 
துலறேில் அனுபேம் எனக்கு. அேர்கள் ஏதிர்பார்த்தயதா 2-3 ேருடம் அனுபேம் 
உள்ைேர்கலை. அலனத்து யகள்ேிகளுக்கும் ெரிோக பதில் சொன்யனன்.  

நீங்க சராம்ப அனுபேொைி. இந்த யேலை அவ்ேைவு கடினமாக இருக்காது 
உங்களுக்கு. ெம்பைமும் அவ்ேைவு தரமுடிோது பரோேில்லைோ என்று 
யகட்டார் மனித ேை யமைாைர்.  

ொர், நான் ஹவூஸ் லேஃப். ே ீீ்ட்ை யபார் அடிக்குது. படிச்ெது ேணீா 
யபாகக்கூடாதுன்னுதான் யேலைக்கு ேயரன் என்யறன். 

ஓ அப்படிோ நல்ைது. உங்களுக்கு 250 தினார் ெம்பைம். ஆபஸீ் கார் உங்கலை 
காலைேிை பிக் பண்றதுக்கும் ொேங்காைம் டிராப் பண்றதுக்கும் ேரும். அந்த 
கார் உங்களுக்கு மட்டுமல்ை. இன்னும் ெிை யபருக்கும் யெர்த்து தான். 
உங்களுக்கு ேிொ தர முடிோது. இப்யபாலதக்கு உங்க கணேர் ேிொைத்தான் 
இருக்கனும். ஆறு மாெம் யபாச்ெின்னா உங்களுக்கு 350 தினார் சகாடுத்து 
ேிொவும் தயராம். ெரிோ என்றார். 

ெரி என்யறன். 

ெரி நாங்க யமைதிகாரிக்கு அப்ரூேலுக்கு அனுப்பயறாம். அப்புறமா உங்களுக்கு 
தகேல் சொல்யறாம். நன்றி என்றார். 

நானும் நன்றி என்று சொல்ைிேிட்டு கிரிதரின் அலறக்குச் சென்யறன்.  தீ 
பிடிக்க தீ பிடிக்க முத்தம் சகாடுடா என்று சொல்ைிக் சகாண்யட நுலழந்யதன். 
என் எதிர்பார்ப்பு ேணீாகேில்லை. உள்யை நுலழந்ததும் காட்டுத்தனமா 
என்லன கட்டி அலணத்தான்.  இனியமல் தினமும் இந்த முத்தம் கிலடக்கும் 
என்று சொல்ைி அலணத்தான்.  நான் என்லன ேிடுேித்துக் சகாண்டு ஒப்பலன 
அலறக்கு சென்று முகம் ெரி செய்துக் சகாண்டு கணேரின் காரில் ஏறியனன். 

என்ன இன்டர்வ்யூ சராம்ப டஃப்பா. இப்படி உடம்புயைர்ந்து ரத்தம் யபான மாதிரி 
ேயர. யேலை கிலடக்கயைன்னா பரோேில்லை. இது ஜஸ்ட் லடம் பாஸ் தான் 
என்று சொல்ைிக் சகாண்யட என் லகபிடித்தார். என்ன உடம்பு சகாதிக்குது. யடக் 
இட் இஸி என்றார்.  
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இல்லை. இன்டர்வ்யூ நல்ைாத்தான் பண்யணன். யேலையும் ஆஃப்ர் 
பண்ணிேிருக்காங்க. என்னியைர்ந்து ேரனும் அப்புறம் சொல்ோங்க என்யறன். 
குரல் நடுங்கிக் சகாண்டிருந்தது. உடலும் தான். 

யஹய். குட் நியூஸ் அப்புறம் ஏன் இந்த சநர்ேஸ்னஸ். 

இல்லை உடம்பு ெரிேில்லை காலைேியைர்ந்து என்யறன்.  

ஓயஹா மத்திோனம் ஒரு சகாலீக்லக ைஞ்சுக்கு அலழச்ெிகிட்டு ேரைாம் 
என்று நிலனத்யதன் என்று சொன்னார்.  

ோரு என்று யகட்டோயற அேருலடே கிழ நண்பர்கள் ஒவ்சோருேர் சபேராக 
சொன்யனன்.  

இல்லை இல்லை இது சுயரஷ் அன்னிக்கு நம்ம ரிெப்ேனுக்கு ேந்திருந்தார் 
என்று பதில் அைித்தார்.   

எனக்கு சுத்தமாக நிலனவுக்கு ேரேில்லை. பை யபலர ெந்தித்யதன் அன்று. 
ெம்பிரதாேமாக ெிரித்து லேத்தயதாடு ெரி. அலனேரும் யகட்ட யகள்ேி 
பஹ்லரன் பிடிச்ெிருக்கா என்று. ஏயதா பிடிக்கேில்லை என்று சொன்னால் ெிை 
ேிேேங்கலை அேர்கைால் மாற்றித் தரமுடியும் என்பது யபாை. எனக்கு சேைி 
ஆட்கலை பார்க்கும் ோய்ப்லப ேிட மனமில்லை. இல்லை பரோேில்லை 
ேரச் சொல்லுங்க. அலர மணிக்குள்ை ெலமச்ெிடயறன் என்யறன்.  

தாங்கஸ் என்று சொன்னது என் அழகான மண்டு.  
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ேந்தேர் என் கணேரின் ஒத்த ேேதுலடேேர். கைகைப்பாக யபெினார். எனக்கு 
ெற்யற மாற்றமாகவும் இருந்தது. என் கணேரின் யமல் ஆதிக்கம் செலுத்தேது 
யபால் இருந்தது. பை ேிேேங்கைில் என் கணேயர அேரிடம் அபிப்பராேம் 
யகட்டுக் சகாண்டிருந்தார்.  

என்னுலடே அலனத்து ெலமேல் ேலககலையும் பாராட்டினார். 
ஒவ்சோன்றுக்கும் மருத்துே பைன்கலையும் எந்த கலடேில் ோங்கினால் 
ெரிோன இந்திே காய்கறி கிலடக்கும் எப்யபாது ோங்க யேண்டும் எது ெீென் 
என்ற ெகை தலைப்புகைிலும் யபெினார்.  

இன்னிக்கு தான் ஒரு இன்டர்வ்யூ யபாேிட்டு ேந்தாங்க. ெிட்ராேில் யேலை. 
ஆஃபர் கிலடச்ெிடுத்து என்றார் என் கணேர். எப்யபாதுயம என்லன பிறர் முன் 
ோங்க யபாங்க என்று தான் குறிப்பிடுோர். இன்சனாரு ெிக்ஸர். ோருக்கு 
யேண்டும். அவுட்டானால் பரோேில்லை. 

ஓ நீங்க யேலைக்கு யபாக ேிருப்பம் இருக்கறதா உங்க கணேர் சொல்ையே 
இல்லையே. இங்யகயே மனாமாேில் ோங்கி சகாடுத்திருப்யபயன. அவ்ேைவு 
தூரம் எதுக்கு என்றார். 

ஓ அப்படிோ ஏதாேது இருந்தா சொல்லுங்கயைன் என்றார் என் கணேர். 

ேூர். உங்க நம்பர் சகாடுங்க என்று யகட்டார்.  

நான் என் கணேலர பார்த்யதன். சகாடுக்கைாம் என்பது யபாை கண் அலெத்தார்.  

அேருலடே எண்ணுக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் சகாடுத்யதன்.  

பிறகு இருேரும் அலுேைகம் புறப்பட்டனர்.  அெந்து யபாய் தூங்கியனன் நான்.  
சுமார் 4.30 மணிக்கு ேிழிப்பு ேந்தது. ேிழிப்புடன் கிரிதர் காலைேில் செய்த 
லீலைகளும் நிலனேிற்கு ேந்ததது.   

இேலன எப்படிோேது சேட்டி ேிட யேண்டும். இது ஆபத்தான உறவு. 
கணேனிடம் இருக்கும் குலறகலை அேரிடம் யபெி ெரி செய்ேைாம். 
இன்சனாரு ஆலண ோழ்ேில் ேரேிட்டால் ஆபத்து தான். இது நல்ைதில்லை. 
ோரிடமாேது உதேி யகட்க யேண்டும். ோரிடம் யகட்பது என்று சதரிோமல் 
தேித்யதன்.   
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இன்று ேந்த சுரேிடம் யகட்டால் என்ன என்று யதான்றிேது. யெ ஒரு முலற 
தான் அேலர ெந்தித்யதாம். அதற்குள் கணேன்-மலனேி உறவுக்குள் இருக்கும் 
பிரச்ெலனகலை பற்றி எப்படி யபசுேது.  யபெினால் என்ன. யேண்டாம் அேர் 
யபாய் என் கணேரிடம் ஏதாேது உைறினால் பிரச்ெலனோகிேிடும். ஆனால் 
அேர் யபாய் என் கணேரிடம் யபெினால் தான் பிரச்ெலன முடிவுக்கு ேரும் 
அல்ைோ. ஒயர குழப்பமாக இருந்தது.  

என் கணேருக்கு ஒரு ோய்ப்பு தர யேண்டும் என்று யதான்றிேது. எல்ைாம் 
நல்ை படிோக நடந்தால் கிரிதரும் யேண்டாம் யேறு எேனும் யேண்டாம் 
என்று யதான்றிேது. 

மூன்று நாட்கள் இந்த யபாராட்டத்தில் சென்றது. இலடேில் கிரிதர் சதாடர்பு 
சகாள்ை முேன்றும் அலத தேிர்த்யதன்.  

அன்று ேிோழன். ஒன்பது மணிக்கு ஏயதா தீர்க்கமாக முடிவு செய்துக் சகாண்டு 
சுயரேூக்கு ஒரு அலழப்பு ேிடுத்யதன். உங்க கிட்யட யபெனும் என்யறன்.   

என்ன சொல்லுங்க மதுமிதா என்றான் சுயரஷ் மிகவும் பழக்கப்பட்டது யபால்.  

இல்லை யபான்ை யேண்டாம். யநராக என்யறன். 

அதுக்கு என்ன இன்னிக்யக உங்க கணேயராட மதிேம் ொப்பாட்டுக்கு 
ேந்திடயறன். நான் யபார்ஸ்ட யபச்சுைர். குடும்பம் ஊர்ை தான இருக்காங்க. 
எங்யக ஓெி ொப்பாடு கிலடச்ொலும் ஓக்யக தான் என்றான் நலகச்சுலேோ என் 
பிரச்ெலன சதரிோமல். 

இல்லை நாம ெந்திக்கிறது என் கணேருக்கு சதரிேக்கூடாது என்யறன். 

ெற்யற அேனும் ெீரிேஸாக என்ன ஏதாேது பிரச்ெலனோ என்று யகட்டான். 

யநர்ை தான் சொல்ை முடியும்.  

ெரி நான் உங்கலை 11 மணிக்கு பிக் அஃப் பண்ணிக்கியறன். மறுபடியும் 12 
மணிக்கு உங்கலை ேடீ்ை ேிட்டுடயறன் என்றான். 

 

ெரி என்யறன். 
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சொன்னது யபாை ேடீ்டுக்கு கீயழ ேந்து மிஸ்ட் கால் சகாடுத்தான். நானும் என் 
கட்டிடத்து ோட்ச் யமன் பார்க்கிறானா என்று யநாட்டம் ேிட்டப்படியே 
சுயரேின் காரில் ஏறியனன். 

ஸ்டார் பக்ஸ் யபாைாமா என்று யகட்டான். 

யேண்டாம் என்யறன். சபாது இடம் யேண்டாம் என்யறன்.  

ஓ அப்படிோ. பரோேில்லை. என் ரூம் இங்யக மஹூஸில் தான் இருக்கு. 
உங்களுக்கு ஆட்யெபலன இல்லை என்றால்.... என்று இழுத்தான்.  

ெரி என்யறன்.  

ெிறிே ஒரு சபட்ரூம் ேடீு. எல்ைாம் லேத்த இடத்தில் லேத்தது யபால் 
இருந்தது. ெலமேைலற கூட அதிகம் பேன்படுத்தாத மாதிரி இருந்தது.  

காபி ொப்பிடறஙீ்கைா 

ெரி என்று சொன்யனன். 

காபி சகாடுத்துேிட்டு சொல்லுங்க மதுமிதா என்ன பிரச்ெலன என்று யகட்டான். 

மிகவும் யோெித்யதன். சொல்ைைாமா யேண்டாமா என்று. 

என்ன ேிேேமாக இருந்தாலும் லதரிேமா சொல்லுங்க. உங்களுக்கு எனக்கு 
நடுவுை மட்டும் இருக்கும் என்றான் ஆறுதைாக.  

இல்லை சுரஷ் எப்படி சொல்றதுன்னு சதரிேலை. உங்க நண்பர் அற்புதமான 
மனிதர். அழகாக இருக்கிறார். ேெதிோன ோழ்லக சகாடுத்திருக்கார். நிலறே 
பணம் காசு யெர்த்து லேத்திருக்கிறார். என் சபற்யறார்கலை மரிோலதோக 
நடத்துகிறார். என்லன ஒரு நாளும் கடிந்துக் சகாண்டதில்லை. சமாத்தத்தில் 
எந்த ஒரு சபண்ணும் ேிரும்பும் அலனத்து குணங்களும் அேரிடம் இருக்கிறது. 

ஆம். ஆபஸீிலும் அேருக்கு மிக நல்ை சபேர். அேலர சேறுக்கும் மனிதர்கயை 
இல்லை. அேர் ோரிடமும் ெண்லட யபாட்டதில்லை என்றான். 

 

ஆனா என் ோழ்லக இேந்திர ோழ்லக மாதிரி ஆகிேிட்டது. காதல் இல்லை. 
காமமும் இல்லை. உடல் உறவு இருந்தாலும் அதில் திருப்திேில்லை.  
அேரிடம் ெிை குலறகள். அலத எப்படி நான் யபெறது என்று சதரிேேில்லை. 
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இலத சொல்லும் பக்குேம் எனக்கு இருக்கான்னும் சதரிேேில்லை. ஒயர 
குழப்பமாக இருக்கும். 

மிகவும் யோெித்து கிரிதர் ேிேேத்லத மலறத்துேிட்டிருந்யதன். 

நான் ெந்யதாேமா இல்லை சுயரஷ். அேராை ெிை நிமிடங்கள் கூட நீடிக்க 
முடிேலை. உறவு ேச்ெிக்கறயத ஆடிக்கு ஒரு முலற அமாோலெக்கு ஒரு 
முலற. அதுவும் ெிை நிமிடங்கள் தான். நானா ேிரும்பும் நாட்கள் ஒன்றும் 
கிலடப்பதில்லை. அேராக ேிருப்பப்பட்டு ேந்தால் தான் உண்டு. அதிலும் 
திருப்திேில்லை.  

பிறகு ெிை நிமிடங்கள் அலமதிோக இருந்தது. அேன் நான் ெற்றும் எதிர்பாராத 
ேிதமாக என் அருகில் ேந்தான். ெட்சடன்று என்லன அலணக்க முேன்றான். 
இது எனக்கு அதிர்ச்ெிோக இருந்தது. கிரிதரிடமிருந்து தப்பிக்க தாயன இேன் 
உதேி நாடியனாம். இன்சனாரு கிரிதரா.  அேலன ெட்சடன்று தள்ைிேிட்யடன். 

என்ன சுயரஷ். உங்கலை நல்ை நண்பராக நிலனச்ெித் தாயன நான் உதேி 
யகட்டு ேந்யதன். நான் என்ன காமத்தில் அலையும் பிொசுன்னு நிலனச்ெீங்கைா. 
உங்க கிட்யட உடல் உறலே எதிர்பார்த்து ேந்யதன்னு நிலனச்ெீங்கைா. ஏன் 
இவ்ேைவு யகேைமா நடந்துக்கிட்டீங்க என்று கத்தி ேிட்டு சேைியேறியனன். 

மிகவும் ேைர்ந்த நாடு பஹ்லரன். ஆனால் யபாக்குேரத்து தான் 
முன்யனறேில்லை. யதலேயும் இல்லை. அலனேரிடமும் கார் இருந்தது. 
சதருேில் நின்றிருந்யதன். சதருவுக்யக ேந்துேிட்யடயனா என்று எண்ணம் 
ேந்தது. யரடியோ டாக்ஸிக்கு யபான் யபாட்டு காத்திருந்யதன். சேேில் 
சேைியே சுட்டது. என் கணேரின் நண்பர் என்னிடம் நடந்துக் சகாண்ட ேிதம் 
உள்யை சுட்டது.  யெ ஏன் இந்த ஆண்கள் இப்படி இருக்கிறார்கள். சபண்கலை 
சேறும் காமப் சபாருைாக ஏன் நிலனக்கிறார்கள். அேர்களுக்கு மனம் உண்டு 
அதில் யதலேகள் உண்டு என்று ஏன் நிலனப்பதில்லை.  

இந்த ெமுதாேத்லத நிலனத்து சேறுப்பாக ேந்தது. ெேரம் செய்யும் 
பியைடானாலும் ெரி ஆண்கைின் உள்ைாலட ேிைம்பரமானாைம் ெரி 
இேர்களுக்கு பாதி உலட காட்டிக் சகாண்டு திலரேில் சபண்கள் ேரயேண்டும்.  
திலரப்படங்கைில் கலடெிேில் ேில்ைனிடம் மாட்டிக் சகாள்ை யேண்டும். 
ஆலடகள் கிழிபடயேண்டும். பாட்டு என்றால் குைிர் யதெமானாலும் 
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கதாநாேகன் முழுேதுமாக ஆலட அணிந்துக் சகாள்ை கதாநாேகி மாத்திரம் 6 
அங்குை மினிஸ்கர்டில் ஆட யேண்டும். 

ஏன். ஏன்  ஆண்கலை மாத்திரம் குலற சொல்ை யேண்டும். சபண்கள் 
ெம்மதித்தால் தாயன இது யபான்ற திலரப்படங்களும் ேிைம்பரங்களும் சேைி 
ேருகின்றன. 

எனக்கு அேமானம் தாங்கேில்லை. என் புத்திொைித்தனத்தின் மீது எனக்கு 
ெந்யதகம் ேந்தது. யபாயும் யபாயும் இந்த சுயரலேோ யதர்ந்சதடுக்க யேண்டும் 
உதேி யகட்க.  

45 நிமிடங்கள் பிறகு அந்த யரடியோ டாக்ஸி ேந்தது. 100 பில்ஸ் அதாேது 
சுமார் 15 ரூபாய் ஒரு ைிட்டர் சபட்யரால் கிலடக்கும் இந்த பூமிேில் 
அநிோேமாக 600 ரூபாய் சகாடுத்து 5 நிமிட தூரத்தில் இருக்கும் என் ேடீ்டிற்கு 
ேந்த யெர்ந்யதன்.  

யநராக யபாய் குைிேலைலறேில் ேேலர திறந்து லேத்து நின்யறன். ஏயதா 
ேேரிைிருந்து கங்லக ேருேது யபாைவும் என் பாேங்கலை கழுேி ேிடுேது 
யபாைவும் ஒரு எண்ணம். இன்று நான் எந்த பாேமும் செய்ே ேில்லை. பாேம் 
கழுே முேன்யறன். சுயரஷ் தான் பாேி நான் இல்லை. நான் ேருந்தத் 
யதலேேில்லை என்று சொல்ைிக் சகாண்யடன். 

எனக்கு பிடித்த உணவு ேலககலை ெலமத்து யமலெேின் யமல் அடுக்கியனன்.  
அைார்ம் கிைாக் ெரிோக ேந்தது. ொப்பிட்டு பிறகு தூங்கிேது. காபி 
குடித்துேிட்டு மீண்டும் சென்றது.  
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சபண்களுக்கு பாைிேல் கல்ேி அேர்கைின் தாோர் மூைம் கிலடத்துேிடுகிறது. 
முட்டாைாகிேிடுேது ஆண்கள் மட்டுயம. எந்த ஒரு தந்லதயும் மகனிடம் 
இலதப்பற்றி யபசுேதில்லை நம் ெமுதாேத்தில். ஆண்கைாக சதரிந்துக் 
சகாள்ளும் ேிேேங்கள் தேறான மூைங்கைிைிருந்து. மட்ட ரகமான 
திலரப்படங்கைிைிருந்யதா பிட்டு படங்கைிைிருந்யதா அல்ைது மஞ்ெ 
பத்திரிக்லக மூைமாக தான் இேர்கள் கற்பது. சதாழில் நுட்பம் ேைர்ந்த பிறகு 
இலணேத்தில் கிலடக்கும் இைேெ படங்கள். 

இந்த முலறேற்ற கல்ேி அேனுலடே ோழ்லகக்கு மிகவும் ஆபத்தாகயே 
முடிகிறது.  ஒைி படங்கைில் காண்பது யபால் அேனுலடே உடல் அலமப்பும் 
இருப்பதில்லை. அதில் ேரும் சபண்கலைப் யபாை அேன் ோழ்லக 
துலணேியும் அலமேதில்லை சபரும்பாலும். ஆக ெராெரி ோழ்லகக்கு 
ஒவ்ோத ஒரு ேிேேத்லத கற்று நிழலை நிஜத்தில் யதடுகியறாம் நாம். 
இவ்ோறான சூழைில் அந்தரங்கம் அெிங்கமாகிேிடுகிறது. 

ஒரு சபண் பை நிலைகலை தாண்டி ேருகிறாள். உடல் அலமப்பு, ோழ்லக 
முலற, அழகு இலேயும் அந்த நிலைகலை கடந்து ேருகிறது. 
சபரும்பாயைாயனார் திருமணத்திற்கு பிறகு உடலை கட்டுக்யகாப்பாக லேத்துக் 
சகாள்ேதில் கேனம் செலுத்துேதில்லை. குழந்லத பிறப்பு யுேதிலே 
கிழேிோக்கிேிடுகிறது. உடல் பருமனலடகிறாள். பிறகு கணேலன ேிட 
ேேதானேைாக காணத் துேங்குகிறாள். கணேன் அேளுடயன இன்னும் பை 
ஆண்டுகாைம் உடன் ேரயேண்டும். நல்ை கணேர் உடலையும் மீறி உள்ைத்லத 
யநெிக்க துேங்குேர். மலனேி என்ற உருேகத்லத யநெிப்பர். ெிையரா உடலை 
மட்டும் கண்டு கண்கலை அங்கும் இங்கும் அலைே லேப்பர்.  

சேற்றிகரமான குடும்ப ோழ்லகக்கு உடலும் உள்ைமும் யெர்ந்து உறோட 
யேண்டும். கணேனின் எதிர்பார்ப்புகலை மலனேி நிலறயேற்ற ெிரமம் 
எடுத்துக் சகாள்ேதும், மலனேிேின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்றோறு கணேன் 
நடந்துக் சகாள்ேதும் தான் ோழ்லகலே இனிலமோக்குகிறது. இதில் ஒருேர் 
இன்சனாருேலர யடங்கிங்க் ஃபார் கிராண்சடட் என்று சொல்ோர்கயை 
அதுயபாை ெகஜமாக எடுத்துக் சகாண்டால் உறேில் பிரிவு சதாடங்குகிறது.  
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மதுமிதாவும் தன் ோழ்லகேில் இந்த குழப்பங்கலை அனுபேித்துக் 
சகாண்டிருந்தாள். ெிை யநரம் ோழ்லகேில் எல்ைாம் கிலடத்துேிட்டாலும் 
அலுப்பு தட்டி யேசறான்று யதட துேங்குகிறது மனம். உண்ண உணவு உடுத்த 
உலட ெராெரி யதலேகள் கூட பூர்த்திேலடோமல் இருக்கும் யபாது மற்ற 
பிரச்ெலனகள் சபரிதாக சதரிேதில்லை.  

ெமுதோத்தில் 90% குடும்பங்கள் இந்த கஷ்டங்கலை அனுபேித்துக் 
சகாண்டிருக்கின்றன. அந்த காைத்தில் 10-12 பிள்லைகள் சபற்றேர்களும் 
இல்ோழ்லகேில் முற்றிலும் திருப்தி அலடந்தார்கைா என்று யகட்டால் 
இல்லைசேன்று தான் பதில் ேரும். ெமுதாே ெட்டங்கள் சபண்கலை கட்டிப் 
யபாட்டு லேத்திருந்தன. கல்ேி அறிவு குலறவு. சேைி உைக சதாடர்பு குலறவு. 
கல்ைானாலும் கணேன் புல்ைானாலும் புருேன் என்ற ெட்ட திட்டத்லத ஆண் 
லகேில் எடுத்து சபண்கலை யமாடி மஸ்தான் யபாை ஆட்டி லேத்திருந்தான். 
இப்யபாது கல்ேி அறிவு, யேலை மற்றும் சேைியுைக சதாடர்பு சபண்லண 
ேிடுதலை அலடே செய்திருக்கிறது. தனக்கு யேண்டிேது எது யேண்டாதது 
எது என்று அேைால் நிர்ணேம் செய்ே முடிகிறது. இனியும் அேள் கட்டுண்டு 
இருக்க-இறக்கத் யதலேேில்லை.  

ேிோகரத்து ேிேகாரங்கள் அதிகரித்திருப்பது ஆண் சபண் இருபாைாரும் 
யோெிக்க யேண்டிே ேிேேம்.  இனி பழங்காை பிரம்லப சகாண்டு 
பிரச்ெலனகலை மூடி மலறக்க முடிோது.  

ஆண் சபண் இருேரும் நிஜத்லத உணர்ந்து பிரச்ெலனகலை யநரிடிோக 
ெந்திக்க யேண்டும். மருத்துே முன்யனற்றம் ேிஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் 
இேற்லற பேன்படுத்தி ோழ்லகலே இனிலமோக ஆக்கிக் சகாள்ை யேண்டும். 
அது நம் லகேில் தான் இருக்கிறது. 

ஆண் தன்னுலடே குலறபாடுகலை உணர்ந்து அலத எதிர் சகாண்டு கலைே 
யேண்டும். சபண் தன் கணேனின் குலறபாடுகலை யநரிலடோக யபெி தீர்க்க 
யேண்டும். அலத ஏற்றுக் சகாள்ளும் பக்குேம் ஆணுக்கு ேரயேண்டும். தனக்கு 
பிடித்தது எது எலத அேன் தனக்கு செய்தால் தன்னுலடே உணர்ச்ெிகைின் 
தாகம் அடங்கும் என்பலத அேள் சேட்கத்லத ேிட்டு சொல்லும் லதரிேம் 
ேரயேண்டும். அவ்ோறு தன் மலனேி சொன்னால் அேள் யேெியோ என்று 
கீழ்த்தரமாக நிலனக்கும் எண்ணத்லத ஆண் ேிடயேண்டும்.  
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இப்படிோக இலணேத்தில் கிலடத்த கட்டுலர ஒன்லற மீண்டும் மீண்டும் 
படித்துக் சகாண்டிருந்தாள் மதுமிதா. ெற்யற சதைிவும் சபற்றாள்.  
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சுயரேிடமிருந்து பை முலற சதாலையபெி அலழப்பு ேந்தது. அலத 
தேிர்த்யதன். மறுபுறம் கிரிதர் என்லன மன்னித்துேிடு. நாம் நல்ை நண்பர்கைாக 
இருப்யபாம். இனி உன்லனத் சதாடக்கூட மாட்யடன். தேவு செய்து யபசு என்று 
குறுந்தகேல் அனுப்பிேிருந்தான்.  

கீயழ ெிந்திே யதலன ஈக்கள் சமாய்ப்பது யபாை ஆனது என் நிலைலம. ெரிோக 
மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு கணேருடன் மதிே உணவு யமலெேில் 
இருக்கும்யபாது சுயரேிடமிருந்து மீண்டும் அலழப்பு ேந்தது. இேனுக்கு என்ன 
லதரிேம். இந்யநத்தில் என் கணேர் ேடீ்டில் இருப்பார் என்று சதரிந்துயம 
அலழக்கிறாயன என்று நிலனத்யதன்.  

ெிை நிமிடங்கைில் என் கணேனின் செல்யபெிக்கு அலழப்பு ேந்தது. என் 
கணேரும் அலத எடுத்து சுயரஷ்  உன் கிட்யட யபெனுமாம் என்று சகாடுத்தார். 
எனக்கு லககள் நடுங்கிேது. ைபான் எனும் பாட்டிைில் ேரும் தேிலர 
ஃபிரிட்ஜிைிருந்து எடுத்து ேரும் ொக்கில் செல்யபெிலே லகேில் எடுத்துக் 
சகாண்டு ெலமேைலறக்குள் நுலழந்யதன். 

என்ன யேணும் உங்களுக்கு என்று காட்டாமாக யகட்யடன். 

இது பாருங்க மதுமிதா அன்னிக்கு நான் நடந்துகிட்ட ேிதத்திற்கு மன்னிப்பு 
யகட்கப் யபாறதில்லை. ஆனா உங்கலை இன்சனாரு முலற கட்டாேம் 
ெந்திக்கனும். அதுக்கு ோய்ப்பு சகாடுங்க என்றான்.  

என்ன லதரிேம் இேனுக்கு. பண்ணது யகடித்தனம். மன்னிப்பும் யகட்க 
மாட்டானாயம. இேனுடன் உறவு லேத்துக் சகாண்டு மாட்டிக் சகாள்ேலத 
ேிட ரகெிேமாக கிரதருடயன உறவு லேத்துக் சகாள்ை மாட்யடனா நான். அந்த 
அதை பாதாைத்தில் ேிழயேண்டாம் என்று தாயன இேன் உதேி யகட்யடன். 
எனக்கு யகாபமாக ேந்தது.  

எதுக்கு ெந்திக்கனும் என்று யகட்யடன் யகாபத்லத அடக்கிக் சகாண்டு. 

அது நான் உங்கலை ெந்திக்கும்யபாது சொல்யறன். ஒயர கலடெி முலற. 
என்லன நம்பி ோங்க என்றான் அேன். 
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கணேன் முன்பு அதிகம் யபெயேண்டாம் என்று ெரி என்று சொல்ைி 
இலணப்லப துண்டித்யதன். ோழ்லகேில் யபான் இலணப்லப துண்டிப்பது 
யபால் உறவுகலை ெட்சடன்று துண்டிக்க ேழி இருந்தால் எப்படி இருக்கும். 
அப்படி ஒரு ேெதி இருந்தால் கிரிதர் சுயரஷ் இருேலரயும் துண்டித்துேிட்டு 
கட்டுலரேில் படித்தது யபாை இன்சனாரு முலற என்னுலடே கணேனிடயம 
ெரணலடந்திருப்யபயன.  

என் ஆதர்ஸ கணேர் சுயரஷ் என்ன சொன்னார் என்று யகட்கேில்லை. 
நானாகயே அேரு யேலைலே பத்திக் யகட்டார் என்று சுருக்கமாக 
சொன்யனன். அேர் தேிர் ொதத்திற்கு ஊறுகாய் இட்டு ொப்பிட்டுக் 
சகாண்டிருந்தார். இேர் என்ன ஜடமா, இல்லை என் யமல் அதிக நம்பிக்லகோ, 
இல்லை இேருக்கு எலதப்பற்றியும் கேலை இல்லைோ. நான் என்ன அழகாக 
இல்லைோ. என்லன ோராேது சகாத்திக் சகாண்டு யபாகமாட்டார்கைா. யெ 
என்று நிலனத்யதன்.  

மறுநாள் 11 மணிக்கு அேனிடமிருந்து அலழப்பு ேந்தது. கீயழ இறங்கி அேன் 
காரில் ஏறியனன். எங்கு செல்ை யேண்டும் என்று அேனும் யகட்கேில்லை. 
நானும் சொல்ைேில்லை. இம்முலற லக லேத்தால் செருப்லப கழற்றி அடி 
என்று எனக்கு நாயன சொல்ைிக் சகாண்யடன்.  

அேன் ேடீ்டின் உள்யை நுலழந்ததும் காபி என்று யகட்டான்.  

ெரி என்யறன். காபி சகாடுத்துேிட்டு அடுத்தது என்ன கட்டி 
அலணக்கப்யபாகிறாோ. அப்படி செய்தால் காபி சுடச்சுட உன் முகத்தில் 
ஊற்றுகியறன் பார் என்று சொல்ைிக் சகாண்யடன்.  

காபியும் ேந்தது.  

இதப் பாருங்க மதுமிதா. உங்க கணேர் என்னுலடே சகாலீக் மட்டுமல்ை நல்ை 
நண்பரும். அேருக்கு நான் துயராகம் பண்ண மாட்யடன். எப்யபா நீங்க 
உங்களுலடே பர்ெனல் ேிேேத்லத என்கிட்யட சொன்னஙீ்கயைா அப்பயே 
நீங்களும் என் நண்பர் ஆேிட்டீங்க. உங்களுக்கும் துயராகம் செய்ே மாட்யடன். 
அன்னிக்கு நான் உங்களுக்கு லேச்ெது ெின்ன சடஸ்ட்.......  
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அேலன சுட்சடரிப்பது யபால் பார்த்யதன். எனக்கு சடஸ்ட் லேக்க நீ ோரடா 
என்பது யபாை பார்லே.  

யகாபிச்சுக்காதீங்க. அந்த சடஸ்டை நீங்க பாஸ். அன்னிக்கு என்லன 
தள்ைிேிட்டு திட்டிட்டு யபாகாம இருந்திருந்தீங்கன்னா நீங்களும் 
சபேிைாேிருப்பஙீ்க. நான் உங்க யமை லேச்ெிருந்த நம்பிக்லகயும் 
சபேிைாேிருக்கும். 

என்ன என்று யகட்யடன். 

ஆமாம். அன்னிக்கு நீங்க ஒன்னும் செய்ோம அலமதிோ இருந்திருந்தால் கூட 
நான் அதுக்கு யமை யபாேிருக்க மாட்யடன். ஆனா உங்க கணேரு கிட்யட 
சொல்ைி ேிோகரத்து பண்ண சொல்ைிேிருப்யபன். ஏன்னா என்னுலடே 
முேற்ெி உங்கயைாட உறவு லேச்ெிருக்கறதுக்காக அல்ை. நீங்க தடம் 
மாறிேிடுேஙீ்கயைான்னு பார்க்கத்தான்.  

ெரி என்ன இப்யபா அதுக்கு என்று யகட்யடன் குழப்பத்துடன். 

மதுமிதா நான் உங்களுக்கு உதே தோராக இருக்யகன். நீங்களும் பிரபாகரும் 
ெந்யதாேமா ோழ்லக நடத்தனும் அது தான் என் ஆலெ என்றான். 

எப்படி சஹல்ப் பண்ணப்யபாறஙீ்க என்று யகட்யடன் படீிலகயுடன்.  

ெரி நான் யகட்கறதுக்கு சபாறுலமோக பதில் சொல்லுங்க.  

அேன் மிக தூரத்தில் அமர்ந்திருந்தான். காபி கூட யமலெேின் யமல் லேத்து 
அமர்ந்தான். அேன் யபெிேதில் ெற்று நம்பிக்லக ேந்தது. இல்ைாேிட்டாலும் 
கூட செங்கல் யபால் லகேில் இருக்கும் செல்யபெிலே லேத்து ஒயர அடி 
மண்லடேில் யபாட முடியும் என்ற நம்பிக்லகயும் இருந்தது.  

சொல்லுங்க என்யறன் அேலனப்பற்றி தப்பான எண்ணங்கலை அழித்துேிட்டு.  

உங்க கணேன் புலகபிடிப்பாரா 

இல்லை. 

மது அருந்தும் பழக்கம் 

இல்லை. 
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உங்கலை யகேைமாக நடத்துகிறாரா. அதாேது திட்றது அடிக்கறது 

இல்லை. 

உங்க குடும்பத்லத பத்தி தரகுலறோக யபசுகிறாரா 

இல்லை. 

நீங்க யகட்டசதல்ைாம் ோங்கிக் சகாடுக்கறாரா. 

யகட்டதுக்கு யமலையே. யகக்கறதுக்கு முன்னாடியே.  

அப்படிோ பயை. உங்களுக்கு யதலேோன சுகந்திரம் சகாடுத்திருக்காரா.  

ஆமாம். இல்ைாட்டி அேரு யபான்ை நீங்க என்கிட்யட யநத்து 
யபெிேிருக்கமுடிோது.  

நல்ைது. இப்ப உங்களுலடே ஒயர குலற உங்க இல்ோழ்லகேில் திருப்தி 
இல்லை ெரிோ.  

ஆமாம்.  

ஒருயேலை அதில் திருப்தி தந்துட்டு முன்யன சொன்னது அத்தலனயும் 
தலைகீழா இருந்தா பரோேில்லைோ 

அசதப்படி என்யறன்.  

இதப்பத்தி நீங்க அேர்கிட்யட யபெிப் பாத்தீங்கைா.  

இல்லை. அசதப்படி அேர்கிட்யட யபாய்..... என்று இழுத்யதன். 

ெரி. நானும் ஒரு ஆம்பிள்லை தாயன. என்கிட்யட யபெறஙீ்கயை.  

ம்ம என்று யோெித்யதன். நானும் உங்க கிட்யட இலைமலற காோ தாயன 
யபெயறன் என்யறன். 

அது மாதிரி அேர்கிட்யட யபெைாமா.  

எனக்கு லதரிேம் ேரலை. எனக்கு சேட்கமாக இருக்கு. 

இங்க பாருங்க மதுமிதா. இந்த சஜனயரேன் சராம்ப ேகீ். நாம குடிக்கிற பால் 
ஆகட்டும் இல்லை ொப்பிடற ொப்பாடாகட்டும் எல்ைாத்தியையும் கைப்படம். 
ோழ்லக முலற மிகவும் கடினமாக மாறிடுத்து. ஆபஸீ்ை பாைிடிக்ஸ். 
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எல்ைாருக்கும் ஒரு பாதுகாப்பின்லம. சேைியே யபானா ைஞ்ெம் ஊழல் 
சகாலை சகாள்லை. செய்தி ொனலை பார்த்தா உைகயம குட்டிசுேரா ஆன 
மாதிரி ஒரு ெித்தரிப்பு. அது மட்டுமல்ைாம பாைிேல் கல்ேி இல்ைாலம.  

ஒரு மனுேன் காலைேிை லபக்கியையோ கார்யையோ யபானா 4 மணி யநரம் 
யராட்ை தான். ேடீ்டுக்கு ேந்தா ொப்பிட்டு படுத்தா யபாதும்னு இருக்கு. 
அேனாை நிம்மதிோ உறவு லேச்ெிக்க முடிேறது இல்லை. அந்த காைத்திை 
காட்டுயையும் யமட்டுயையும் கடினமா உலழச்ொங்க. நல்ை ஆயராக்கிேமான 
உணலே ொப்பிட்டாங்க. இல்ோழ்லகலே நல்ைா என்ஜாய் பண்ணாங்க. இப்ப 
அப்படி இல்லை. உட்கார்ந்து பாக்கற யேலைோை ஆயணாட ேரீிேம் 
குலறயுது. தேறான பாைிேல் பாடங்கைாை அேனுலடே மனத்யதாட ேரீிேம் 
குலறயுது.  

யமல் நாட்ை குழந்லத பிறந்த உடயன தனிோ படுக்க லேக்கறாங்க. அதனாை 
60 ேேசு ேலரக்கும் கூட அந்த ேிேேம் சதாடர்ந்து இருக்கு. நம்ம ஊர்ை 
பிள்லைங்க நம்ம கூட தான் படுக்கறாங்க. கூட்டு குடும்பம் ேந்தா பிலரயேெி 
இல்லை. ேடீ்டு கடன் ோகன கடன் இப்படி பை பிரச்ெலனகள். மிடில் க்ைாஸ் 
சமாத்தமும் யகாேிந்தா தான். இலதப்பத்தி உங்களுக்குத் சதரியுமா என்று 
யகட்டான். 

படிச்ெிருக்யகன். ஆனா நீங்க சொல்றது ெரி. இங்க பஹ்லரன்ை என்ன 
பிரச்ெலன. யபாக்குேரத்து பிரச்ெலன இல்லை. ைஞ்ெம் இல்லை. டிேிேிை கூட 
அேரு ெிரிப்சபாைி இல்ைாட்டி ஆதித்ோ தான் பாக்கறாரு. நாங்க இரண்டு யபரு 
மட்டும்தான் ேடீ்ை.  

ஹா ஹா. நீங்க சொல்றது ெரிதான். ஆனா இங்யக யேற பிரச்ெலனகள். அரபு 
நாடுகள் சபரிே சகாந்தைிப்பில் இருக்கு உங்களுக்கு சதரியுமா. அதுக்கு யமயை 
ரிசெேன் யேற. எங்களுலடே யேலை நிரந்தரம் இல்லை. யபார் ேந்தா எப்ப 
யேணும்னாலும் லபலே தூக்கிட்டு ஓட யேண்டிேதிருக்கும். அப்படி ஓடினா 
நம்ம ஊர்ை இது மாதிரி யேலை கிலடக்குமா இத்தலன ெம்பைம் கிலடக்குமா 
இந்த மாதிரி நல்ை ோழ்லக ோழ முடியுமா அப்படிசேல்ைாம் மன 
அழுத்தத்தியை இருக்யகாம். முக்கிேமா நான் குடும்பத்லத இங்யக 
அலழச்ெிகிட்டு ேராததற்கு இதுயே காரணம்.  
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இசதல்ைாம் என்கிட்யட சொல்ைிேிருக்கைாயம அேரு.  

அதான் நாங்க. நாங்க எப்யபாதுயம உங்களுக்கு சுகத்லத மட்டும் சகாடுத்துட்டு 
கஷ்டங்கலை நாங்கயை லேச்ெிக்கயறாம். இது ஆம்பிள்லைங்க பண்ற தப்பு 
தான்.  

எனக்சகன்னயமா இந்த பிரச்ெலனசேல்ைாம் இல்ைாட்டிக் கூட அேராை 
அந்தரங்க உறவுை நீடிக்க முடிோதுன்னு தான் யதாணுது என்யறன் 
அழுத்தமாக.  

இருக்கைாம். நான் சொன்னதும் ஒரு காரணம். இப்ப உங்க கணேயராட 
பிரச்ெலன மருத்துேத்தாயையும் உங்களுலடே உதேிோயையும் குணம் 
செய்ேைாம்.  

எப்படி 

முதல்ை அேருக்கு இந்த குலறேிருக்கு அப்படிங்கற ேிேேத்லத நீங்க 
சதரிஞ்ெிகிட்டலத அேருக்கு நாசூக்கா சொல்லுங்க. இரண்டாேது ொதாரண 
யநரங்கள் கூட அேர்கிட்யட உட்காருங்க. அேர் லகலே பிடிச்ெிகிட்டு. அப்பப்ப 
முத்தம் சகாடுங்க. உடல் உறவு இல்ைாத நாட்கைில் கூட அேலர 
அலணச்ெிகிட்டு படுங்க.  

இலத யகட்க யகட்க நான் ெங்கடமாக சநைிந்யதன்.  

முடிஞ்ெ அைவுக்கு ோரத்தில் நாலு ஐந்து நாட்கள் உடைால் இலணயுங்க. 
முதல் ோரம் இப்ப இருக்கற மாதிரியே ெீக்கிரம் முடிஞ்ெிடும். பரோேில்லை. 
சதாடர்ந்து பண்ணுங்க. ஆயணாட உடல் 24 மணியநரத்தில் உேிர் திரேங்கலை 
சுரந்துகிட்யட இருக்கும். ெிை ோரங்களுக்கு அப்புறம் நீங்கயை நல்ை 
முன்யனற்றம் பார்ப்பஙீ்க.  

மருந்து.... 

அலத நான் பாத்துக்கயறன். கேலைப்படாதீங்க. ெரிோன யநரத்துை நாயன 
அேர்கிட்யட யபெயறன். 

ஐயோ... 

கேலை யேண்டாம். நீங்களும் நானும் ெந்திக்கயே இல்லை. இலதப்பத்தி 
யபெயே இல்லை.  
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ெரி.  

உங்க கணேர் ேடீ்டு யெதிகலை சுைபமா ோருகிட்யடயும் யேர் பண்ண 
மாட்டாரு. அதுக்கு முதல்ை நீங்க அேர்கிட்யட யபெின பிறகு, ெிை நாள் அேயர 
உங்க கிட்யட ேந்தாலும் தள்ைிப்படுங்க. அேலர சகாஞ்ெம் யோெிக்க 
லேயுங்க. அேரு என் கிட்யட ஆயைாெலனக்கு ேருோரு. அப்ப பாத்துக்கயறன்.  

அேரு உங்க கிட்யட இலதப் பத்தி யபெ ேருோரா.  

கேலைப்படாதீங்க நானும் அேரும் ஒயர ேேசு. மத்தேங்கல்ைாம் சபரிேேங்க. 
கட்டாேம் என்கிட்யட யபசுோரு.  

ெரி என்று சொல்ைிேிட்டு எனக்கு யநரமாேிடுத்து என்யறன். 

கேலை யேண்டாம். இன்னிக்கு டாக்ஸி யேண்டாம் நாயன டிராப் பண்யறன் 
என்று சொல்ைி ெிரித்தான். 

சராம்ப தாங்க்ஸ் என்று சொல்ைி கீயழ இறங்கியனன்.  

மனம் யைொனது.  
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சுயரஷ் சொன்னேற்றில் ெிைேற்லறோேது செய்ே யேண்டும் என்ற 
எண்ணத்துடன் படுக்லக அலறக்கு சென்றதும் அேருடன் சநருங்கிப் 
படுத்யதன்.  

என்னங்க, இந்த ஊர்ை சுன்னத் பண்ணிக்கிறாங்கயை அது என்ன என்று 
யகட்யடன். நான் கிரிதரிடம் முழுேதும் ெரணலடேதற்குள் இந்த நல்ை 
மனிதருக்கு ஒரு ோய்ப்பு சகாடுக்க யேண்டும் யபால் யதான்றிேது.  

அது எதுக்கு இப்யபா. நீ தூங்கு என்றார். 

இல்லை சொல்லுங்க. 

உனக்கு சதரிோதா. 

ம்ம். சதரியும். அது மருத்துே ரீதிேிலும் சராம்ப நல்ைதுன்னு சொல்றாங்க 
இல்லைோ. 

ஆமா. 

நான் சொல்யறன்னு தப்பா நிலனக்காதீங்க. உங்க... அது.. சராம்ப சென்ஸிட்டீவ். 
ஒரு யேலை ெர்கம்ெிேன் பண்ணிக்கிட்டா சென்ஸிட்டீேிட்டி குலறயும். அப்ப 
நீங்க இன்னும் சபட்டரா பர்பாம் பண்ணைாம் என்று சொல்ைி முடித்துேிட்டு 
ஓடி ேிட யேண்டும் யபாைிருந்தது.  

அேர் அலமதிோனார். மது, எனக்கு உன்லன முழுொ திருப்தி படுத்த 
முடிேலைன்னு சதரிேது. ஆனா என்ன பண்றதுன்னு தான் சதரிேலை. நான் 
உன்லன கல்ோணம் செஞ்ெிகிட்டு உன் ோழ்லகலே சகடுத்துட்யடன்னு 
நிலனக்கிறிோ என்றார் நாதழுக்க. 

இல்லை பிரபா. பிரபா என்யற அலழப்யபன். யொம்யபறித்தனத்திற்காக தான். 
அேர் நான் ஏயதா செல்ைமாக அலழக்கியறன் என்று நிலனத்திருப்பார் யபாலும்.   

இல்லை பிரபா. நான் உங்க கிட்யட சராம்ப ெந்யதாேமா இருக்யகன். நீங்க ஒரு 
அருலமோன மனிதர். ொப்பாடு தூக்கம் மாதிரி இது உடயைாட யதலே தாயன. 
அலத பட்டினி யபாட்டா மனசும் பாதிக்குது இல்லைோ என்யறன் 
சபாறுலமயுடன். 
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எனக்கு சதரியுது மது. ெர்கம்ெிேனாை எனக்கு இம்ரூவ்சமன்ட் ேரும்னு 
நிலனச்ெின்னா நான் செஞ்கிக்கயறன் என்றார்.  

இது முதல் படி தான். மலனேிேின் உடல் ரீதிோன யதலேலே காமம் என்று 
மட்டப்படுத்தாமல் யேெி என்று ஏொமல் தன் குலறலே உணர்ந்து அலத 
திருத்தவும் முேலும் ஒரு ஆண். அேன் என் கணேன். நான் சகாடுத்து 
லேத்தேள்.  

அேலர அலணத்துக் சகாண்யட எவ்ரிதிங்க் ேில்பி ஆல்லரட் என்று 
சொன்யனன். இனி கிரிதர் பற்றி கட்டாேம் நிலனக்கக்கூடாது என்று 
முடிசேடுத்யதன். 
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அலனத்லதயும் ெரி செய்துேிடைாம் என்ற நம்பிக்லகயுடன் புதிே நாலை 
துேக்கியனன். இது ஒரு சபான் காலை சபாழுது தான்.  

நான் எதிர்பார்க்காத ஒன்று நடந்தது.  

இந்த மத்திே கிழக்யக யகரைத்தேரின் கடின உலழப்பால் உருோனது என்று 
சொன்னால் மிலகோகாது. சபாது யமைாைர் பணிேிைிருந்து ெிறிே யேலை 
ேலர இேர்கலை எங்கும் காணைாம். சேகு ேிலரேில் அரபு சமாழியும் கற்று 
ேிடுகிறார்கள். யகால்ட் ஸ்யடார் என்று நம்ம ஊர் சபட்டிக் கலட யபான்ற 
கலடகலை சொல்கிறார்கள் இங்யக. ஆனால் அலதேிட சபரிேது. ேடீ்டிற்கு 
சபாருட்கலை சகாண்டு ேந்து தந்து காசு ோங்கிக் சகாள்ளும் யெலே. ஒரு 
பால் பாட்டில் யேண்டும் என்றாலும் கூட ெைிக்காமல் தந்து செல்ோர்கள். 
எனக்கு யொம்யபறித்தனமாக இருந்த நாட்கைில் சதாலையபெி எடுத்து இது 
யேண்டும் அது யேண்டும் என்று யகட்யபன். 15 நிமிடத்தில் என் ேடீ்டில் 
இருப்பார்கள். இன்று ேடீ்டின் அலழப்பு மணி அடித்தது. நான் ஒன்றும் ஆர்டர் 
செய்ேேில்லையே என்று யோெித்தோயற கதலேத் திறந்யதன். ெட்சடன்று 
கிரிதர் உள்யை நுலழந்தான்.  

என்ன மதுமிதா என்யனாட யபாலன எடுக்க மாட்யடங்கறஙீ்க. என் 
சமயஸஜ்ஜூக்கு பதில் இல்லை. என்ன இது என்றான்.  

நான் அதிர்ச்ெிேில் ொத்தாமல் நின்ற கதலே ொத்தினான்.  

கிரிதர் யேண்டாம். என்லன குழப்பாதீங்க. நீங்க யபாங்க என்யறன். அேலன 
பார்த்தும் என்னுலடே உறுதி தைர்ந்து யபாேிருந்தது.  

மது நான் உங்கலை ேிரும்பயறன். ஐ ைவ் யூ. சேறும் லடம் பாஸ்ஸூன்னு 
நிலனக்காதீங்க. நான் உங்கலை கல்ோணம் செய்துக்கவும் தோராக இருக்யகன் 
என்று சொல்ைி என் லககலை பிடித்தான். 

யேண்டாம் கிரிதர். யேண்டாம். இசதல்ைாம் நடக்கற காரிேம் இல்லை. 
என்லன ேிட்டுடுங்க ப்ைஸீ் என்யறன். லககலை ேிடிேிக்க ேில்லை இன்னும்.  
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அேன் ெட்சடன்று என்லன கட்டிேலணத்து இறுக முத்தமிட்டான். என்லன 
படுக்லகேலறக்கு தூக்கிச் சென்று கிடத்தினான். நான் யபாராடும் முன் என் 
யமல் ேிழுந்தான். கெக்கினான். பிழிந்தான். நான் என்லன இழந்யதன்.  

ஆணின் சேறி அடங்கிேிட்டிருந்தது. சபண்ணின் யொதலனகள் 
துேங்கிேிட்டிருந்தது. யபாராடும் ெக்தி எனக்கில்ைாதலத நிலனத்து சநாந்யதன். 
உடல் ேைித்தது. அதிலும் ஒரு சுகம் இருந்தது. காய்ந்த இலைகைில் 
நீயராட்டம் மீண்டும் பசுலமலே தந்தது. இேன் ஒன்றும் நானூறு மீட்டர் 
ஓடுபேன் அல்ை. ஆனாலும் பிரபாலேேிட அதிக தூரயம ஓடிேிருந்தான். இந்த 
அனுபேம் புதிதாக இருந்தது. இந்த கைவு இனிலமோக இருந்தது.  அப்படியே 
எத்தலன யநரம் படுத்திருந்யதாம் என்று சதரிேேில்லை.  

அேன் எழுந்து ஆலடகலை ெரிசெய்துக் சகாண்டு மது நீ எனக்கு மட்டும் தான் 
சொந்தம் என்று சொல்ைி மீண்டும் முத்தமிட்டான். நான் ஒன்றும் சொல்ேதற்கு 
முன் சேைியேறினான்.  

கதலேக்கூட பூட்டாமல் சபாத்சதன்று படுக்லகேில் ேிழுந்யதன். உடல் 
ேைியுடன் மன ேைியும் துேங்கிேது.  

ெிறிது யநரத்தில் உடல் சகாதித்தது. உள்ைமும் தான். ெரி தேறு ேிோதங்கள் 
தலைலே கனக்க செய்திருந்தது.  

என் குற்ற உணர்வு என்லன துேம்ெம் செய்துக் சகாண்டிருந்தது. எத்தலன 
நல்ை மனிதர் இேர். ஒரு ேிேேத்திற்காக இேருக்கு துயராகம் செய்ேைாமா.   

சமல்ை ேிசும்பியனன்.  ஓசேன்று அழுயதன். அழுதுக் சகாண்யட இருந்யதன். 
அன்று மதிேம் ொப்பாடு ெலமக்கவும் இல்லை. என் கணேர் பிரபா ேரவும் 
இல்லை. 15 நிமிடம் தாமதமானாயை ஏன் தாமதம் என்று செல்யபெிேில் 
அலழத்து காரணம் சொல்பேர், அேரிடமிருந்து தகேல் இல்லை. நானும் 
ொப்பிடேில்லை. ஒரு ெமேம் கிரிதர் சொன்னது யபால் அேலன திருமணம் 
செய்து சகாண்டு யபானால் என்ன என்று யதான்றிேது. மறுபுறம் நான் 
திருமணமாகி இருந்தும் மற்சறாருேனுடன் உறவு சகாண்டது துயராகம் என்று 
யதான்றிேது.  
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மாலை ஆறு மணிேிருக்கும். சுயரஷ் என் கணேலர லகபிடித்து அலழத்து 
ேந்தார். அேயரா யேட்டி ெட்லடயுடன் சமதுோக நடந்து ேந்தார். அலத 
பார்த்ததும் பதறிப்யபாயனன்.  

ஓடி ேந்து என்னாச்சு பிரபா என்று யகட்யடன். சுரலே பார்த்து என்னாச்சு 
என்னாச்சு இேருக்கு என்று கத்தியனன.  

ஒன்னும் இல்லை மதுமிதா. அேயர சொல்ோரு. ஏதாேது யேணும்னா யபான் 
பண்ணுங்க என்று சொல்ைிேிட்டு என்லன பார்த்து கண்ணடித்துேிட்டு 
நகர்ந்தார். என் யபய் யகாைம் அேர் கண்ணுக்கு படேில்லை யபாலும். நான் 
என் கணேரின் லகலே பிடித்து அலழத்து ேந்து யொஃபாேில் அமர 
லேத்யதன். அப்யபாது தான் என் உடைின் சூடு அேலர தாக்கிேது.  

என் நிலைலம பார்த்ததும் என் கணேர் பேந்து யபாேிருந்தார்.  என்னாச்சு 
உனக்கு. என்ன ஜூரமா. டாக்டர்கிட்யட யபாைாமா என்சறல்ைாம் யகட்டார்.  

ஒன்னும் இல்லை. குைிர் சஜாரம். பானாடால் யகால்ட் அன்ட் ஃப்ளூ மருந்து 
ொப்பிட்டா ெரிோ யபாேிடும். டின்னர் பிருந்தாேன்யைர்ந்து ஆர்டர் 
பண்ணிடயறன். உங்களுக்கு என்னாச்சு என்று யகட்யடன் பதற்றம் குலறோமல்.  

உடலை எப்யபாதும் ஆயராக்கிேமாக லேத்திருப்பேர் என் கணேர். மத்திே 
கிழக்கு நாடுகைில் யேலை செய்ேர்கள் ேிலரேில் சதாந்திலே 
சபற்றுேிடுகின்றனர். ஆனால் அந்த பிரச்ெலன என் கணேருக்கு இல்லை. 
ஸ்மார்ட்டாகயே இருப்பார்.  

மது, நீ சொன்ன ஐடிோலே இன்னிக்யக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்யடன். 
என்னுடயன பிறந்து ேைர்ந்த என் யதாழனுக்கு இன்னிக்கு பிரிடிஷ் ஸ்லடல் 
கட் பண்ணிட்யடன் என்றார் புன்னலகயுடன்.  

என்ன சொல்றஙீ்க என்று குழப்பம் தீராமல் யகட்யடன். 

நம்ம ஊரு பாய் மாதிரி நானும் சுன்னத் பண்ணிக்கிட்யடன். அசமரிக்கன் 
மிேன் ஹாஸ்பிடல்ை மத்திோனம் எனக்கு ெர்கம்ஸிேன் நடந்தது என்றார் 
ெகஜமாக.  

எனக்கு யகாபம். என் கிட்யட ஏன் ஒரு ோர்த்லத சொல்ைலை. நான் 
ேந்திருப்யபன்ை ஆஸ்பத்திரிக்கு. சும்மா ஒரு யபச்சுக்கு தாயன சொன்யனன். 
இன்னிக்யக செய்ேச் சொன்யனனா என்சறல்ைாம் அரற்றியனன்.     
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சமதுோக நடந்து சென்று ஒரு மாத்திலரலே எடுத்து ேந்தார். நீ சரஸ்ட் எடு 
என்றார். பிறகு ெிறிே பட்டி எடுத்து நீரில் நலனத்து என் தலைேில் லேத்து 
லககைால் என்லன ஆறுதைாக அலணத்துக் சகாண்டார். 

என் குற்ற உணர்வு என்லன துேம்ெம் செய்துக் சகாண்டிருந்தது. எத்தலன 
நல்ை மனிதர் இேர். ஒரு ேிேேத்திற்காக இேருக்கு துயராகம் செய்ேைாமா 
என்ற யகள்ேி மீண்டும் மீண்டும் ேந்தது.  

அேலர இறுக அலணத்துக் சகாண்யடன். சமல்ை ேிசும்பியனன்.  அேர் 
பதறிப்யபானார். என்னாச்சும்மா ஏன் அழயற. இது ொதாரணமான ஜூரம் தான் 
என்றார்.  அேருலடே அப்பாேித்தனம் என்லன சகான்று யபாட்டது. இன்னும் 
இறுக அலணத்யதன்  

நான் யேணா உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ேிொ யபாட்டு ேரேலழக்கட்டுமா. நீ 
ஊலர மிஸ் பண்றிோ. நான் யேணா உனக்கு டிக்சகட்டு யபாடட்டுமா. ஊருக்கு 
ஒரு மாெம் யபாேிட்டு ேரிோ என்சறல்ைாம் யகட்டார். என் அழுலக 
அதிகரித்தது. அேலர கட்டி அலணத்து அேர் முகசமல்ைாம் முத்தமிட்யடன்.   

  



 

Page 44 of 54 
 

12 
 

கிரிதலர சகான்று ேிடயேண்டும் யபாைிருந்தது. என் அனுமதிேில்ைாமல் 
என்லன அழிக்க அேனுக்கு என்ன லதரிேம். அது ெரி நானும் அேலன அந்த 
அைவுக்கு யபாகேிட்டது என் தப்புத்தாயன.  

மீண்டும் மறு நாள் 10 மணிக்கு அலழத்தான் சதாலையபெிேில்.  

ேரட்டுமா என்றான். 

இது என்ன அந்த மாதிரி ேடீா நீ எப்ப யேணாலும் ேர்றதுக்கு என்யறன் 
காட்டமாக. 

யஹ ெில் என்றான். 

இதப்பாரு என் ஹஸ்சபண்ட் ேடீ்ை இருக்காரு என்யறன். 

யஹய் கலதேிடாயத. இந்த யநரத்துை அந்த அைார்ம் க்ைாக் ஆபஸீ்ை 
இருக்கும் என்றான்.  

என் கணேலன நான் என்ன யேண்டுமானாலும் சொல்யேன். அலத இேன் 
எப்படி சொல்ைைாம்.  

நீ சராம்ப ேரம்பு மீறி யபாயற கிரிதர் என்யறன் யகாபமாக. 

அது தான் யநத்யத ேரம்பு மீறிட்யடாயம மது. இன்னிக்கும் மீறைாம். சடய்ைி 
மீறைாம். என்லன கல்ோணம் பண்ணிக்யகா என்றான். 

யபாலன லே என்றுேிட்டு துண்டித்யதன். எனக்கு யகாபம் தலைக்கு ஏறிேது. 
ஒரு புறம் சுயரஷ் நான் யகட்டுக் சகாண்டதற்காக என் பிரச்ெலனகலை 
ெிரயமற்று உதே தோராக இருக்கிறான். இன்சனாரு புறம் என் கணேர் நான் 
சொன்ன ஒயர ோர்த்லதக்காக அறுலே ெிகிச்லெ செய்து ேந்து 
படுத்திருக்கிறார். இன்சனாரு புறம் இந்த பிணம் தின்னி கழுகா என்று 
நிலனத்யதன். அேன் யமல் இருந்த யமாகம் முற்றிலும் யபாேிருந்தது. 
இன்சனாரு முலற ேந்தால் அேன் முக்கிே உறுப்லப சேட்டி இந்த ஊரில் 
சுற்றும் பூலனகளுக்கு யபாடுகியறன் பார் என்று சொல்ைிக் சகாண்யடன்.  
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யநற்று செய்த தேலற எப்படி சொல்ேது பிரபாேிடம். சொல்ைைாமா 
யேண்டாமா. சொன்னால் என்லன ேிோகரத்து செய்துேிடுோயரா 
என்சறல்ைாம் யோெித்து பேந்யதன்.  

ேடீ்டின் அலழப்பு மணி அடித்தது. சுயரஷ் தான் என் கணேலன பார்த்து யபாக 
ேருகிறார் என்று நிலனத்யதன். கதலே திறந்தால் கிரிதர். பதறிப்யபாயனன். 
எதுவும் யோெிக்கும் முன் கதலே திறந்து உள்யை நுலழந்தான். என்லன 
அலணக்க முேன்றேன் யொபாேில் என் கணேர் அமர்ந்திருப்பலத பார்த்ததும் 
மிரண்டு யபானான். 

ஹயைா ொர் ேணக்கம். நான் கிரிதர் என்றான். 

ஹயைா ோங்க. நீங்க என்று இழுத்தார் பிரபா. 

நான் உடயன, இேர் கிரிதர். இேர் கம்சபனிேில் தான் அன்னிக்கு இன்டர்வ்யூ 
யபாய் ேந்யதாம் என்யறன்.  

ஓ நீங்கைா. ோங்க உட்காருங்க என்றார். எதிரிலே கூட நிக்க லேத்து யபெ 
மாட்டார் யபாைிருக்கிறது என் கணேர்.  

என்ன ேிேேம். 

அதுோ ொர். உங்க மலனேி அடுத்த ோரத்தியைர்ந்து யேலைக்கு ேரைாம். 
அலத சொல்ை யபான் பண்யணன். அேங்க எடுக்கலை. இந்த பக்கமாக 
யபாேிட்டிருந்யதன். ெரி யநர்ை சொல்ைைாம்னு ேந்யதன் என்றான். இேன் 
ோேிைிருந்து சபாய் தான் எத்தலன ெரைமாக ேருகிறது.  

ஓ அதுோ. எனக்கும் உடம்பு ெரிேில்லை. என் மலனேிக்கும் உடம்பு 
ெரிேில்லை. ஒரு யேலை அதனாை யபான் எடுக்கலை யபாைிருக்கு. சராம்ப 
நன்றி. கட்டாேம் அடுத்த ோரத்தியைர்ந்து ேருோங்க. நீங்க காபி 
ொபிடறஙீ்கைா என்று யகட்டார் என் கணேர்.  

அேன் காபி ொப்பிட ேரேில்லை. என்லன ொப்பிடத்தான் ேந்திருக்கிறான் 
என்று சொல்ை யேண்டும் யபாைிருந்தது.  

இல்லை ொர். ஒரு மீட்டிங்க் இருக்கு. சொல்ைிேிட்டு யபாகைாம்னு ேந்யதன். 
ேயரன் ொர். ேயரன் யமடம் என்று சொல்ைி சேைியேறினான்.  

அேன் யபான பின்பும் பதட்டம் அடங்கேில்லை.  
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ெற்று யநரத்தில் மீண்டும் அலழப்பு மணி. ோராக இருக்கும் என்று 
யோெித்தோயற ெற்று பேந்தோயற கதலே திறந்யதன். சுயரஷ். 

ோங்க என்று அலழத்யதன். பிரபாலே பாத்துட்டு யபாக ேந்திருக்கீங்கைா 
என்று யகட்யடன் யநரம் கடத்தாமல்.  

அதுவும் ெரிதான். ஆனால் உங்கலை டாக்டர்கிட்யட அலழச்ெிகிட்டு யபாக 
ேரமுடியுமான்னு உங்க ஹஸ்சபன்ட் யகட்டார். அதனாை ேந்யதன் என்யறன்.  

என் கணேலர கட்டி அலணக்க யேண்டும் யபால் இருந்தது. என் யமல் 
எத்தலன நம்பிக்லக அேருக்கு. 

உட்காருங்க டிசரஸ் யெஞ்ஜ் செய்து கிட்டு ேயரன் என்று உள்யை சென்யறன். 
எனக்கு மருத்துேமலன யபாக யேண்டிே அேெிேம் இல்லை. கரு தரிக்க எந்த 
நாட்கைில் உறவு சகாள்ை யேண்டும் என்று கணக்கிட்டு சொல்லும் 
பிரக்சனன்ஸி ஆன்லைன் லகட் எனும் தைத்தில் யநற்று சகாண்ட 
பாதுகாப்பற்ற உறோல் கரு தரிக்க ோய்ப்பு இல்லை என்பலத 
உணர்ந்திருந்யதன். ஜூரம் குலறந்திருந்தது. ஆனால் சுயரேிடம் பாே மன்னிப்பு 
யகட்கோேது சேைியே யபாக யேண்டும் என்று நிலனத்யதன்.  

காபி ப்ைாஸ்கில் லேச்ெிருக்யகன். இங்யக ராேல் பஹ்லரன் யபாேிட்டு ேயரன் 
என்று சொல்ைிேிட்டு சுயரேின் காரில் ஏறியனன். சுற்றும் முற்றும் பார்க்க 
யேண்டிே அேெிேம் இன்றில்லை.  
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ஹாஸ்பிடல் யேண்டாம் உங்க ரூமுக்கு யபாகைாம் என்யறன். 

அேனும் யோெித்தோயற ஒன்றும் யபொமல் அேனுலடே ேடீ்டிற்கு 
சென்றான். உள்யை நுலழந்ததும் காபி என்று யகட்டான். இலத ஒரு 
பழக்கமாகயே லேத்திருந்தாயனா என்னயோ.  

யேண்டாம் என்யறன். 

ெரி என்ன என்பது யபால் பார்த்தான்.  

ஓடிச் சென்று அேலன அலணத்துக் சகாண்யடன். இந்த அலணப்பில் காமம் 
இல்லை. ஒரு ெயகாதரி ஒரு ெயகாதரலன அலணத்த அலணப்பு யபாை. என் 
குற்ற உணர்ச்ெி என்லன சகாலை செய்துக் சகாண்டிருந்தது. ோராேது ஆறுதல் 
யதலே என்பது யபாைிருந்தது. ோரிடமாேது பாே மன்னிப்பு யகட்க யேண்டும் 
யபால் இருந்தது. ோலரோேது கட்டிக் சகாண்டு அழ யேண்டும் யபால் 
இருந்தது. என் அந்தரங்கங்கலை அறிந்த இேயன யமல் என்று யதான்றிேது. 
ஓசேன்று அழுயதன்.  

அேன் ஒன்றும் செய்ோமல் அலமதிோக இருந்தான். அேன் உடல் 
சூயடறேில்லை. ஒரு சபண்ணின் அலணப்பு அேனுள் யேதிேிேல் மாற்றங்கள் 
ஏற்படுத்த ேில்லை. அந்த உறேின் முக்கிேத்துேத்லத அேன் அறிந்திருந்தான். 
அேள் கஷ்டங்கலை உணர்ந்திருந்தான். சமதுோக அேள் தலைலே 
யகாதிேிட்டான். பிறகு அேள் அழுலக குலறந்ததும் சமதுோக அேள் லக 
பிடித்து யொஃபாேில் அமர்த்தினான். 

மதுமிதா, இது ஒரு ெின்ன ெர்ஜரி தான். பேம் யேண்டாம். நல்ைபடிோ 
முடிஞ்சுது. இன்னும் 2-3 ோரத்தில் அேர் ெகஜமா இருக்கைாம். அப்புறம் ஒரு 
ேிேேம் அேர் என்கிட்யட தான் இந்த ெர்ஜரி பண்ணணும் சொன்னார். நான் 
தான் அயரஞ்ஜ் பண்யணன். அேர்கிட்யட சதைிோ யபெிட்யடன். டாக்டர் 
கிட்யடயும் சதைிோ யபெிட்யடன். அேரும் மருந்து சகாடுத்திருக்காரு. அேர் 
அடுத்த மாெம் மருந்து ொப்பிட்டுகிட்டு சரகுைரா உடைால் இலணஞ்ெிகிட்டு 
இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் பாருங்க உங்க ோழ்லகயே சூப்பராேிடும் என்றான்.  
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நான் அேன் லககைில் என் தலைலே லேத்து மீண்டும் அழுயதன்.  

என்னாச்சு என்னாச்சு என்றான். 

நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்யடன் சுயரஷ் என்று அழுதுக் சகாண்யட 
படபடசேன்று கிரிதலர ெந்தித்தது முதல் என் கண்ணிேத்லத இழந்தது ேலர 
சொல்ைி முடித்யதன். 

அேன் அதிர்ந்த நின்றான். ெற்யற ேிைகிச் சென்று அமர்ந்தான்.  

ஓ. ஓ. யஹா என்று அரற்றினான். அேெரப்பட்டுட்டீங்கயை மதுமிதா. 
உங்களுக்காக தான் அேர் ெர்ஜரி செஞ்ெிகிட்டாரு. இன்னும் 4 ோரத்துை அேர் 
முற்றிலும் குணமாேிடுோரு. உங்க ோழ்லக ஓயஹான்னு இருந்திருக்குயம. 
ஏன். ஏன். என்கிட்யட கண்ணிேமா நடந்துகிட்ட நீங்க அந்த லபேன் கிட்யட 
எப்படி இழந்தீங்க என்று யகட்டான் குரலை உேர்த்தி.  

சதரிேலை சுயரஷ். நான் ஒரு முட்டாள். அன்னிக்கு காலைேில் தான் அேன் 
யேண்டயே யேண்டாம்னு முடிவு செஞ்யென். ஆனால் கண் இலமக்கும் 
யநரத்துை எல்ைாம் முடிஞ்ெிடுத்து. நான் அேருக்கு தகுதிேில்லை. அந்த நல்ை 
மனுேனுக்கு முன்னாை யபாய் என்னாை நிக்க முடிோது இனியமயை என்று 
கதறியனன். 

இந்த மன நிலைேில் நான் தற்சகாலைக்கு யபாய்ேிடுயேயனா என்று 
நிலனத்தான் யபாலும். அேன் குரலை தாழ்த்திக் சகாண்டு ெற்யற ஆறுதைாக.... 

மதுமிதா. கண்லண துலடங்க. பிரபாகர் பத்தி எனக்கு நல்ைா சதரியும். அேர் 
ஒரு அற்புதமான மனிதர். ெராெரி மனிதலர யபாை அேர் யோெிக்க மாட்டார். 
நீங்க உங்கலை தண்டிக்கறதா நிலனச்ெி எதுவும் அேெர பட்டு செஞ்ெி அேர் 
ோழ்லகலே நாெமாக்கிடாதீங்க. நான் சொல்றலத சபாறுலமோ யகளுங்க. 
அேர்கிட்யட யபாங்க. கிரிதலர பார்த்து என்லன பார்த்தது நீங்க என் கிட்யட 
யபெினது கிரிதர் கிட்யட இழந்தது எல்ைா ேிேேத்லதயும் சொல்லுங்க. 
அதுக்கப்புறம் அேரு ேிோகரத்து யகட்டா அலத ேிதிோ நிலனச்ெி 
ஏத்துக்கங்க. அேரு கட்டாயும் ேிோகரத்து யகட்க மாட்டார். லதரிேமா யபாய் 
யபசுங்க. உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் ேராது என்றான். 

அேன் சொன்னது ெரிோக பட்டது.  
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ேடீ்டுக்குள் நுலழந்ததும் யநராக குைிேைலற சென்று குைித்து முடித்யதன். 
புத்தாலட அணிந்யதன். பூலஜ அலறக்கு சென்று முருகலன யேண்டியனன். 
எந்த முடிவு அேர் எடுத்தாலும் நான் தோர். என் தேறுக்கு தண்டலன 
எதுோனாலும் தோர் என்று பரம்சபாருைிடம் சொன்யனன். எது ேந்தாலும் 
ெந்திக்கும் ெக்தி சகாடு என்று மன்றாடியனன். சநற்றிேில் ேிபுதி அணிந்து என் 
கணேர் முன் சென்று அமர்ந்யதன். 

என்னாச்சு மது, என்ன மருந்து சகாடுத்தாங்க. லேரல் பேீரா என்று யகட்டார்.  

இல்லை என்று சொல்ைி அலமதிோயனன். 

ஹாஸ்பிடல் என்று யகட்டார். 

யபாகலை என்யறன்.  

ஏன். (அப்படிசேன்றால் இத்தலன யநரம் எங்யக சுற்றிக் சகாண்டிருந்தாய் – 
அேர் யகட்ேில்லை). 

சுயரஷ் ரூமுக்கு யபாேிருந்யதன்.  

அேன் ரூமுக்கா. எதுக்கடி யபாயன. ஊர் யமேரதுக்கா – அேர் யகட்கேில்லை.  

ஓ அப்படிோ (என்ன ேிேேமா யபாயன – அேர் யகட்கேில்லை). 

ஏன் யபாயனன்னு யகட்க மாட்டீங்கைா.  

ஏன் யகட்கனும் மது. எதாேது யேலைோ தான் யபாேிருப்யப.  

ஏதாேது யேலைோ தான் யபாேிருப்யபன். ெரி. என்ன யேலைேின்னாேது 
யகட்கைாயம.  

எதுக்கு மது. முக்கிேமான ேிேேமா இருந்தா நீயே சொல்லுயே. ஒருயேலை 
சுயரஷ் ேடீ்ை ஏதாேது மருந்து இருந்தா அங்யக அலழச்ெிட்டு யபாேிருப்பான் 
இல்லைோ. 

நீங்க ஏன் இவ்ேைவு நல்ைேரா இருக்கீங்க.  
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ஹா ஹா. நல்ைேரா இருக்யகன்னா. ோராலும் நல்ைேரா இருக்க முடிோது. 
நல்ைேனா சபாறக்கனும் என்றார் ஏயதா சபரிே யஜாக் சொன்னது யபாை. 

ஒரு யேலை நான் அேயராட தப்பான உறவு ேச்ெிருந்தா என்யறன். ஆடு 
கைத்லத மட்டப்படுத்திேிட்டுத்தாயன ஆட்டம் துேங்க முடியும்.  

யஹ என்னாச்சு உனக்கு. லூஸூ. நான் உன்லன காதைிக்கியறன். நீ என் 
சபண்டாட்டி. உன்லன முழுசும் நம்பயறன். அது மாதிரி சுயரஷ் என் நண்பன். 
அேலனயும் முழுொ நம்பயறன். அது மட்டுமில்ைாம தப்பு பண்ற சபண்டாட்டி 
புருேன் முன்னாடி தான் யபாோைா.  முட்டாள் என்றார். 

ஹய்யோ ஏன் இப்படி இருக்கீங்க. உங்கைாை திருப்தி அலடோம அேர் கிட்யட 
உறவு ேச்ெிக்கைாம் இல்லைோ.  

அடி லபத்திேம். என்கிட்யட திருப்திேலடோம தாயன எப்படி ெரி பண்ணனும் 
நீ என்கிட்யட சொன்யன. உனக்காக தாயன ெர்ஜரி பண்ணிகிட்டு ேந்திருக்யகன். 
நீ எதுக்கு எனக்கு சதரிேமா தப்பு பண்ணனும். அப்படி பண்ணிட்டு நீயே ஏன் 
இப்யபா உட்கார்ந்து சொல்ைனும் எனக்கு என்றார்.  

அலமதிோக இருந்யதன்.  

என்னாச்சு மது ஏன் ஏயதயதா யபெயற. இன்னும் சகாஞ்ெ நாள்ை எல்ைாம் 
ெரிோேிடும். நான் தான் உன்யனாடு ேிருப்பம் சதரிஞ்ெிக்காம இத்தலன நாள் 
தப்பு பண்ணிட்யடன் என்றார். 

என் மலட உலடந்தது. அழுலக சேடித்தது. அேர் காைில் ேிழுந்து கதறியனன். 
அரற்றியனன். அேர் சபாறுலமோக இருந்தார். நான் ெற்யற அலமதிோன பிறகு 
என் லககலை பிடித்தார். என்னாச்சும்மா என்றார் சமதுோக. அதிகம் யபெினால் 
நான் சநாறுங்கிப்யபாகும் கண்ணாடி என்று நிலனத்துக் சகாண்டு.  

நான் சொல்றலத நீங்க சபாறுலமோ யகட்கனும். அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன 
முடிசேடுத்தாலும் என் முழு ெம்மதம் என்று முன்னுலர லேத்யதன்.  

ெரி என்றார்.  

முதல் முலற லூலூ சூப்பர் மார்க்சகட்டில் கிரதலர ெந்தித்ததிைிருந்து இன்று 
சுயரஷ் ேடீ்டில் நடந்தது ேலரேிலும் பிறகு ேடீ்டில் ேந்து நான் முருகனின் 
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முன் யேண்டிக் சகாண்டது ேலரேிலும் எல்ைாேற்லறயும் சொல்ைி 
முடித்யதன்.  

அேர் அலமதிோக யகட்டுக் சகாண்டிருந்தார். பிறகு சமதுோக எழுந்து உள்யை 
சென்று கால்ெட்லட அணிந்தார். அறுலே ெிகிச்லெேினால் அேர் உள்ைாலட 
அணிேமுடிேதில்லை. ெிை நாட்கள் ஓய்வு என்று மருத்துேர் 
சொல்ைிேிருந்தாராம். உலட அறுலே ெிகிச்லெ செய்த இடங்கைில் பட்டு 
எரிச்ெல் உண்டாக்காதா. ஜனீ்ஸ் எடுத்து அணிந்து அேர் சமதுோக நடந்து 
ேந்தது எனக்கு ேருத்தத்லத தந்தது. கார் ொேிலே எடுத்துக் சகாண்டு கதலே 
பூட்டிேிட்டு சேைியேறினார். பிறகு பை மணி யநரம் ேடீு திரும்பேில்லை.  

என் குழப்பம் என்லன தின்று சமன்றுக் சகாண்டிருந்தது.  
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அன்றிரவு மிகவும் தாமதமாக ேந்தார். குடித்திருப்பாயரா என்று நிலனத்யதன் 
இல்லை. பிறகு அடுத்த ெிை நாட்கள் அேரிடமிருந்து எந்த யபச்சும் இல்லை. 
ொதாரண யபச்சு ோர்த்லத கூட இல்லை.  

கிரிதர் ஒரிருமுலற என்லன சதாடர்பு சகாள்ை முேன்றான். ஒரு முலற 
நாயன அலழத்து நம் உறவு முற்றிலும் முடிந்தது. இனியும் சதாடர்பு சகாள்ை 
முேன்றால் என் கணேனிடம் சொல்ை யேண்டி ேரும் என்று எச்ெரித்யதன்.  

பிறகு என்லன ஒரு நாள் மாலை ெிட்டி சென்டருக்கு அலழத்துச் சென்றார் 
என்றார் என் கணேர். எங்கு யபாகியறாம் எதுக்கு யபாகியறாம் என்சறல்ைாம் 
யகட்கேில்லை. சேைியே யபாகைாம் என்று சொன்னார் நானும் தோரகி 
லேத்யதன். அங்கு ஆோஸ் எனும் இந்திே உணேகம் ஒன்றில் பிரத்யேகமான 
குடும்ப அலறக்கு அலழத்துச் சென்றார். ேழிேில் எதுவும் யபெ ேில்லை. 
எனக்கு ேிருப்பமான உணவு ேலககலை ஆர்டர் செய்தார்.  

பிறகு சமதுோக யபெினார்.  

மது, நாம ெிை யநரம் ோழ்லகேிை சராம்ப சுேநைமா யோெிக்கியறாம். நான் 
உனக்கு நல்ை ேடீு ோெல் துணிமணி எல்ைாம் ோங்கிக் சகாடுத்யதயன ஒழிே 
நீ ெந்யதாேமா இருக்கிோ அப்படின்னு யகட்கலை.  

நான் ஒன்றும் சொல்ைாமல் யகட்டுக் சகாண்டிருந்யதன். என்னிடம் 
சொல்ேதற்கு ஒன்றும் இல்லை. எல்ைாேற்லறயும் சகாட்டிேிட்டிருந்யதன். 
இனி என்ன ேந்தாலும் அலத ெந்திக்க தோராக இருந்யதன். இேர் என்லன 
சேட்டிேிட்டாலும் கிரிதருடன் ஒட்ட யேண்டாம் என்று உறுதிோக இருந்யதன். 
இந்த நிகழ்வு எனக்கு இனி ோருலடே ஆயைாெலனயும் ஆறுதலும் யேண்டாம் 
என்ற ஒரு உறுதிலே தந்திருந்தது. 

என்னுலடே குலற எனக்கு சதரிஞ்ெிருந்தும் அதுக்கு நான் எந்த லேத்திேமும் 
செஞ்ெிக்காம இருந்ததற்கு நீ என்லன மன்னிக்கனும்.  அலத நீ இத்தலன 
மாெம் என்கிட்யட சொல்ைாம இருந்ததற்கு ஹாட்ஸ் ஆஃப்.  
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நீ சுயரஷ் கிட்யட உதேி யகட்டு யபானயத நீ இந்த திருமணத்லத காப்பாத்த 
எடுத்த முேற்ெி தான். என் யமயை உனக்கு காதல் இல்ைாம இந்த 
திருமணத்லத காப்பாத்த யேண்டிே அேெியும் உனக்கு இல்லை. யநரா 
ேிோகரத்துக்கும் நீ யபாகலை. நடுேிை கிரிதயராட நடந்த ெம்பேம் ஒரு 
ேிபத்து தான். எப்ப நீ அலத என் கிட்யடர்ந்து மலறக்கலையோ அப்பயே நீ 
செஞ்ெதுக்கு ேருத்தப்படயறன்னு சதரியுது. இந்த ெம்பேத்துக்காக நான் 
உன்லன ேிோகரத்து பண்ணா கல்ோண ெந்லதேில் நீயும் இரண்டாம் தரம். 
நானும் இரண்டாம் தரம். ஆேிரம் யகள்ேிகள் ேரும். ஆேிரம் கலதகள் 
உருோகும். நம் ோழ்லகேில் ேிோகரத்து நீங்காத ஒரு ேடுோ மாறிடும்.  

கிரிதர் உன்லன கல்ோணம் செய்துக்க ேிருப்பம் சதரிேிச்ெ பிறகு நீ அேன் 
பின்னாடி யபாகலை. அதனாை உனக்கு அேன் யமல் காதல் இல்லை. 
உன்னுலடே பைேனீம் என்னுலடே பைேனீம். ெரிோன யநரத்துை அேன் 
அங்கிருந்தான். அந்த ெம்பேம் நடந்து முடிஞ்ெிடுத்து. அவ்ேைவு தான்.  

நாம எடுக்கப்யபாற முடிவுை உன் குடும்பம் என் குடும்பம் எல்ைாம் பாதிக்கும். 
எனக்கு உன்லன சராம்ப பிடிச்ெிருக்கு. உன்லன காதைிக்கியறன். என்கிட்யட நீ 
இந்த ேிேேம் சொன்னதாை என் காதல்ை ஏதும் மாற்றம் இல்லை. நீ என்லன 
காதைிக்கயற. அதுை எனக்கு ெந்யதகயம இல்லை. இல்ைாட்டி நாம இரண்டு 
யபரும் இங்யக உட்கார்ந்திருக்க மாட்யடாம். ஏதாேது ேக்கீல் கிட்யட யகஸ் 
கட்லட எடுத்துகிட்டு நாம ெம்பாதிச்ெ காலெசேல்ைாம் தண்டமாக்கிட்டு 
இருப்யபாம்.  

உன்லன ெந்யதாேமா ேச்ெிக்க யேண்டிேது என் கடலம. ஆனா நீ ெந்யதாேமா 
இல்யைன்னா அலத முதல் ஆைா நான் தான் சதரிஞ்ெிக்கனும். அது 
என்னுலடே உரிலம. அது உன்கிட்யட என் யகாரிக்லக. ெரிோ என்றார். 

சபாறுலமோக யகட்டுக் சகாண்டிருந்த என் கண்கைில் நீர் ேழிந்தது. 

இன்சனாரு ேிேேம். நான் இப்யபா ஆயராக்கிேமா இருக்யகன். அந்த ஒரு 
ெின்ன குலறலேயும் மருத்துேத்தால் குணமாக்கிடுயேன். ஆனா 
எதிர்காைத்துை ஒரு கார் ேிபத்துை என் காயை யபாேிடுத்து அப்ப என்னாை 
உறயே ேச்ெிக்கமுடிோதுன்னு நிலை ேந்தா என்ன பண்ணுயே என்று 
யகட்டார்.  
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நான் அேர் பக்கம் ேந்து அமர்ந்து அேர் ோலே என் ேிரல்கைால் 
சபாத்தியனன். பிறகு அேலர அலணத்யதன். அேர் காதுகைில் சமதுோக 
கல்ைானாலும் கணேன் என்று சொல்ைி கன்னத்தில் முத்தமிட்யடன்.  

யஹய் இது அரபு நாடும்மா. ைண்டன் இல்லை. ப்ப்ைிக்கில் முத்தம் சகாடுத்தா 
சஜேில் தான் என்றார். அேர் கன்னத்லத காட்டி இது என்னுலடே பிலரயேட். 
அப்படியே சஜேில்ை யபாட்டா சரண்டு யபலர யெத்து யபாடச் சொல்லுங்க 
என்யறன். நீங்க சூப்பர் யமன் தான் ஒத்துக்கயறன். ஆனா எதுக்காக மூணு நாள் 
யபொம இருந்தீங்க. நான் என்ன பாடுபட்டு யபாயனன்னு சதரியுமா என்று 
யகட்யடன்.  

நான் சூப்பர் யமன் இல்லை, மது. அதனாை தான் மூணு நாள் எடுத்துக்கிட்யடன். 
நான் ஒரு ெராெரி மனிதன். ஆனால் நாம் எடுக்கப்யபாற முடிவு பை யபலர 
பாதிக்கும். நல்ைா தீர்க்கமா யோெிச்சு தான் எடுக்கனும். பட்பட்டுன்னு முடிவு 
எடுக்கறதாயை தான் பை யபர் ோழ்லக நாெமாேிடுது. எடுக்கப்யபாற முடிவு 
எப்யபாதுயம சுபமாக தான் இருக்கனும். சுபம் தாயன? என்று யகட்டார்.  

சுபம் சுபம் என்று சொல்ைி அேர் யதாைில் ொய்ந்யதன்.  

 

முற்றும் 

 

 

  


